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WSTĘP

W celu zobiektywizowania i ujednolicenia ocen wykonania budżetu przez

poszczególnych dysponentów części budżetu państwa, państwowe fundusze celowe

oraz agencje w 2001 roku, Najwyższa Izba Kontroli zastosowała jednolite kryteria

oparte o wskaźniki wartościowe istotności stwierdzonych nieprawidłowości. Został

przy tym uwzględniony stopień złożoności poszczególnych części budżetu państwa

poprzez ustalenie odpowiednio zróżnicowanych kryteriów w stosunku do 3 grup

dysponentów głównych.

Wskaźniki wartościowe zastosowano w odniesieniu do uszczupleń w zakresie

dochodów oraz wydatków ocenionych jako niecelowe lub niegospodarne, a także

do wydatków dokonanych z naruszeniem prawa. W ramach podziału części budżetu

państwa na grupy, do pierwszej grupy zaliczono te, w których realizowane są dochody

i wydatki związane wyłącznie z funkcjonowaniem jednostki budżetowej. W drugiej

grupie znalazły się części, w których realizowane są dochody i wydatki związane

z funkcjonowaniem jednostki budżetowej, przekazywaniem wydatków jednostkom

podległym, jak również te, z których przekazywane są wydatki w formie dotacji

do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych

lub jednostek podległych. Dysponentów części budżetowych, w których dokonywany

jest tylko rozdział wydatków, zaliczono do grupy trzeciej.

Dla wszystkich trzech grup ocenę pozytywną stosowano, gdy nie stwierdzono

uchybień oraz nieprawidłowości. Ocenę pozytywną ze stwierdzeniem jedynie

nieznacznych uchybień, nie mających istotnego wpływu na wykonanie budżetu,

stosowano w przypadkach, gdy stwierdzone nieprawidłowości (uchybienia) miały

wyłącznie charakter formalny i nie powodowały negatywnych następstw dla

wykonania budżetu. Ocenę pozytywną, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości,

nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu, w pierwszej

grupie dysponentów budżetu stosowano, gdy stwierdzono: uszczuplenia dochodów

wynikające z działań niezgodnych z prawem, lub zaniechań działań przewidzianych

prawem w wysokości od 0,25% do 0,75% w relacji do dochodów ogółem danej części.

Ocenę taką stosowano również, gdy stwierdzono od 0,25% do 0,75% wydatków
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ocenionych jako niecelowe lub niegospodarne w relacji do wydatków ogółem,

a w przypadku naruszenia procedur regulujących realizację budżetu - od 2% do 3%

wydatków w relacji do wydatków ogółem w danej części. Dla grupy drugiej wskaźniki

te były odpowiednio wyższe i wynosiły: dla uszczupleń w dochodach od 0,5 do 1,5%,

dla wydatków ocenianych jako niecelowe i niegospodarne od 0,75% do 1,75%, a dla

wydatków z naruszeniem procedur regulujących zasady wykonania budżetu od 2 do 4%.

Gdy wskaźniki przekraczały podane przedziały, stosowano ocenę negatywną.

W grupie trzeciej ocena pozytywna z nieprawidłowościami była stosowana, gdy

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozdysponowania wydatków (z naruszeniem

przepisów prawa, niecelowe lub niegospodarne), a także gdy nierzetelnie sporządzano

sprawozdania budżetowe. Ocenę negatywną stosowano, gdy stwierdzone nieprawidłowości

miały zasadniczy wpływ na wykonanie budżetu w danej części.

Według wyżej podanych zasad Najwyższa Izba Kontroli dokonała ocen

wykonania budżetu państwa. Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r. NIK

przedkłada oceny wykonania budżetu w 97 częściach1 oraz oceny wykonania planów

finansowych 13 funduszy celowych. Łącznie sformułowano 111 ocen, z tego: 15

(13,5%) ocen pozytywnych bez stwierdzenia nieprawidłowości, 59 (53,2%) ocen

pozytywnych ze stwierdzeniem nieznacznych uchybień, 33 (29,7%) ocen pozytywnych

ze stwierdzeniem istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego

wpływu na wykonanie budżetu oraz 4 (3,6%) ocen negatywnych. Dla porównania,

po kontroli wykonania budżetu państwa w 2000 r. Najwyższa Izba Kontroli

przedłożyła oceny wykonania budżetu w 96 częściach oraz oceny wykonania planów

finansowych 13 funduszy celowych. Łącznie sformułowano 109 ocen z tego: 12

(11,0%) ocen pozytywnych bez stwierdzenia nieprawidłowości, 47 (43,1%) ocen

pozytywnych ze stwierdzeniem nieznacznych uchybień, 46 (42,2%) ocen pozytywnych

ze stwierdzeniem istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego

znaczenia dla wykonania budżetu oraz 4 (3,7%) ocen negatywnych.

                                                          
1 W przypadku części 19 � Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, oprócz oceny ogólnej

sformułowano odrębną ocenę w zakresie planowania i realizacji dochodów. W przypadku Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, oprócz oceny wykonania budżetu państwa w części 73, odrębnie sformułowano
ocenę w zakresie wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz realizacji zadań
ustawowych Zakładu.
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W 2001 r. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła, nie stwierdzając

nieprawidłowości, wykonanie budżetu w częściach: 01 � Kancelaria Prezydenta RP,

05 � Naczelny Sąd Administracyjny, 06 � Trybunał Konstytucyjny, 08 � Rzecznik Praw

Obywatelskich, 25 � Kultura fizyczna i sport, 48 � Państwowy Urząd Nadzoru

Ubezpieczeń, 49 � Urząd Zamówień Publicznych, 50 � Urząd Regulacji Energetyki,

51 � Urząd Służby Cywilnej, 52 � Urząd Ochrony Państwa, 73 � Zakład Ubezpieczeń

Społecznych, 75 � Rządowe Centrum Legislacji, 80 � Regionalne Izby

Obrachunkowe, 81 � Rezerwa ogólna.

Pozytywnie oceniono również, nie stwierdzając nieprawidłowości, wykonanie

planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu w częściach: 02 �
Kancelaria Sejmu, 03 � Kancelaria Senatu, 04 � Sąd Najwyższy, 10 � Generalny
Inspektor Danych Osobowych, 11 � Krajowe Biuro Wyborcze, 12 � Państwowa
Inspekcja Pracy, 13 � Instytut Pamięci Narodowej, 16 � Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, 17 � Administracja publiczna, 21 � Gospodarka morska, 23 � Integracja
Europejska, 26 � Łączność, 29 � Obrona Narodowa, 31 � Praca, 32 � Rolnictwo, 33 �
Rozwój wsi, 34 � Rozwój regionalny, 35 � Rynki rolne, 37 � Sprawiedliwość, 38 �
Szkolnictwo wyższe, 39 � Transport, 42 � Sprawy wewnętrzne, 43 � Wyznania
religijne, 44 � Zabezpieczenia społeczne, 47 � Rządowe Centrum Studiów
Strategicznych, 54 � Urząd do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych, 55 �
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, 57 � Krajowy Urząd Pracy, 58 � Główny
Urząd Statystyczny, 60 � Wyższy Urząd Górniczy, 61 � Urząd Patentowy RP, 64 �
Główny Urząd Miar, 65 � Polski Komitet Normalizacyjny, 66 � Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji, 68 � Państwowa Agencja Atomistyki, 69 � Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd, 70 � Generalny Inspektorat Celny, 72 � Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, 76 � Urząd Regulacji Telekomunikacji, 78 � Obsługa
zadłużenia zagranicznego, 79 � Obsługa długu krajowego, 83 � Rezerwy celowe, 86/00
� Samorządowe Kolegia Odwoławcze, 98 � Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu budżetowego, 85/02 � województwo dolnośląskie, 85/08 �
województwo lubuskie, 85/10 � województwo łódzkie, 85/12 � województwo
małopolskie, 85/14 � województwo mazowieckie, 85/16 � województwo opolskie,
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85/18 � województwo podkarpackie, 85/22 � województwo pomorskie, 85/30 �
województwo wielkopolskie oraz fundusze KRUS (Emerytalno-Rentowy, Prewencji
i Rehabilitacji, Administracyjny), Państwowy Fundusz Kombatantów, Centralny
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Promocji
Twórczości.

Pozytywna ocena, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu, została zastosowana w odniesieniu
do jednostek wykonujących budżet w częściach: 09 � Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, 14 � Rzecznik Praw Dziecka, 18 � Architektura i budownictwo, 19 �
Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w zakresie wydatków, 20 �
Gospodarka, 22 � Gospodarka wodna, 24 � Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, 27 � Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 28 � Nauka, 30 � Oświata
i wychowanie, 36 - Skarb Państwa, 40 � Turystyka, 41 � Środowisko, 45 � Sprawy
zagraniczne, 53 � Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 56 � Urząd Kultury
Fizycznej i Sportu, 59 � Główny Urząd Ceł, 62 � Urząd Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi, 63 � Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, 67 � Polska
Akademia Nauk, 71 � Główny Inspektorat Kolejnictwa, 82 � Subwencje ogólne dla
jednostek samorządu terytorialnego, 85/04 � województwo kujawsko-pomorskie,
85/06 � województwo lubelskie, 85/20 - województwo podlaskie, 85/24 �
województwo śląskie, 85/26 � województwo świętokrzyskie, 85/28 � województwo
warmińsko-mazurskie, 85/32 � województwo zachodnio-pomorskie.

Powyższą ocenę zastosowano także w odniesieniu funduszy celowych:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Pracy,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu
Alimentacyjnego.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa
w części 46 � Zdrowie, wykonanie planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wykonania tego planu
i realizacji zadań ustawowych, a także wykonanie planu finansowego Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Negatywnie zostało również ocenione
planowanie i realizacja dochodów w części 19 � Budżet, finanse publiczne i instytucje
finansowe.
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Negatywna ocena w odniesieniu do wykonania budżetu w części 46 � Zdrowie
była przede wszystkim następstwem stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących:

- przekazania dotacji w wysokości 14.670 tys. zł dla szpitali klinicznych oraz
w wysokości 20.016,6 tys. zł na zakupy inwestycyjne samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej � z naruszeniem przepisów art. 55 ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej,

- przekazania, z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych
oraz sposobu  kontroli ich wykorzystania, kwoty 37.421,2 tys. zł na realizację
�Narodowego Programu Ochrony Serca 2001�, kwoty 1.602,8 tys. zł Instytutowi
Fizjologii i Patologii Słuchu oraz kwoty 36.695,8 tys. zł regionalnym centrom
krwiodawstwa i krwiolecznictwa (bez podpisania odpowiednich umów z tymi
centrami),

- zakupu i wprowadzenia do obrotu leków o wartości 15.274,9 tys. zł z naruszeniem
przepisów ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych,
materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,

- sfinansowania świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych, w niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej w kwocie 3.312,1 tys. zł, bez podstawy prawnej.

Negatywną ocenę wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, a także negatywną ocenę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie
wykonania tego planu oraz realizacji zadań ustawowych Zakładu uzasadniały
stwierdzone nieprawidłowości dotyczące:

- opóźnień we wdrożeniu Kompleksowego Systemu Informatycznego, co utrudnia
właściwe gospodarowanie środkami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tym
samym pełne wywiązywanie się Zakładu z zadań ustawowych,

- braku informacji ZUS o rzeczywistym zadłużeniu płatników z tytułu składek
na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, począwszy od stycznia 1999 r.,

- niewyodrębnienia funduszy rezerwowych w ramach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu
Rezerwy Demograficznej,
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- braku informacji ZUS o ogólnym stanie rozliczeń i zadłużeń wszystkich płatników
za okres od stycznia do grudnia 1999 r.,

- przyrostu w badanym okresie, w ramach środków FUS, nadpłaconych świadczeń
emerytalno-rentowych z winy pracowników ZUS na łączną kwotę 8.953 tys. zł,

- niedopłacenia ze środków FUS świadczeń emerytalnych i rentowych z winy
pracowników ZUS w łącznej kwocie 7.713 tys. zł,

- braku pouczenia lub wprowadzenia w błąd przez ZUS świadczeniobiorcy, na skutek
czego, w ramach poszczególnych funduszy FUS, konieczny był odpis nadpłat
świadczeń emerytalno-rentowych na łączna kwotę 4.159 tys. zł,

- zwłoki w przekazywaniu do Otwartych Funduszy Emerytalnych należnych składek,
w wyniku czego zapłacono odsetki w kwocie 53.938 tys. zł,

- zwrotu z opóźnieniem nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(tzw. 30-krotności); wpłacone odsetki za zwłokę wyniosły łącznie 7.012 tys. zł,

- wypłacania ze środków FUS odsetek za zwłokę, na skutek wypłaty świadczeń
po terminie ustawowym oraz błędów leżących po stronie ZUS, na łączna kwotę
5.504 tys. zł,

- nieodprowadzenia należnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, co skutkowało koniecznością zapłacenia odsetek za zwłokę
w kwocie ogółem 8.528 tys. zł (za okres 01.01.1999 r. � 31.08.2000 r.).

Podstawą negatywnej oceny wykonania planu finansowego Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych były stwierdzone nieprawidłowości

dotyczące:

- niezrealizowania planowanych zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy (wypłaty świadczeń były niższe o 14,3%
od ustalonych w planie),

- doprowadzenia do powstania zobowiązań wymagalnych w kwocie 27.727 tys. zł
i w konsekwencji zapłacenia odsetek w wysokości 793 tys. zł,

- przekazania 39 zakładom pracy środków finansowych na jednorazowe świadczenia
pracownicze bez dokonania rzetelnej i starannej oceny ich sytuacji finansowej oraz
ustalenia, czy występujące trudności mają charakter przejściowy.
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Ponadto Fundusz utracił płynność finansową. Przyczynami takiego stanu rzeczy
było utrzymywanie (w ostatnich latach) wypłat znacznie przekraczających wpływy
oraz udzielenie prawie dwukrotnie większych niż w 2000 r. prolongat
przeterminowanych należności Funduszu.

Podstawą do wydania negatywnej oceny wykonania budżetu państwa w części
19 � Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe � w zakresie dochodów były
stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, a zwłaszcza:

- przyjęcie zbyt optymistycznych prognoz w sferze realnej gospodarki oraz zbyt
pesymistycznych w sferze nominalnej,

- nierealne prognozowanie dochodów podatkowych ujętych w ustawie budżetowej
na 2001 rok,

- zwiększenie nieuregulowanych należności podatkowych na koniec 2001 r.
(w stosunku do 2000 r.) o 25,8%,

- pogorszenie skuteczności egzekwowania należnych budżetowi państwa podatków;
wskaźnik ściągalności egzekucyjnej zaległości podatkowych, mierzony kwotą
zaległości wyegzekwowanych do zaległości objętych tytułami wykonawczymi,
zmniejszył się w 2001 r. o 14,4 punktu procentowego,

- uszczuplenie dochodów budżetowych w wysokości 14.397,5 tys. zł spowodowane
zwłoką w przygotowaniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów
znakami akcyzy.

W 2001 r. NIK skontrolowała Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Agencję tynku Rolnego i Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.
W odniesieniu do Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa zastosowano ocenę pozytywną, mimo stwierdzenia istotnych nieprawidłowości,
nie mających jednakże istotnego wpływu na wykonanie budżetu. Negatywnie
natomiast została oceniona Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
ze względu na stwierdzone nieprawidłowości dotyczące przede wszystkim:

- realizacji umowy o opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
i Kontroli, gdzie m.in. wykazano niegospodarność Agencji przy odbiorze
i akceptacji niektórych produktów,

- niegospodarności i nierzetelności przy dokonywaniu zakupów towarów i usług.

* *
*
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Ze sprawozdań Głównej Komisji Orzekającej wynika, że w 2001 r. komisje

orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w I instancji

rozstrzygnęły sprawy dotyczące 3.151 obwinionych. Winnymi naruszenia dyscypliny

finansów publicznych uznano 2.416 osób, tj. 77% obwinionych, podczas gdy w 2000 r.

winnymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych uznano 4436 osób, tj. 80%

obwinionych, w tym ukarano 1.230 osób, tj. 51% winnych (w 2000 r. 2.275 osób,

tj. 51% winnych). Uniewinniono 741 osób, tj. 23% obwinionych, podczas gdy w 2000 r.

uniewinniono 1.233 osoby, co stanowiło 20% obwinionych.

Wobec 1.186 osób (tj. 49% osób uznanych za winne) odstąpiono od wymierzenia

kary, (w 2000 r. odsetek ten wynosił także 49%).

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych które były przedmiotem

rozstrzygnięć komisji dotyczyły przede wszystkim:

- naruszenia zasady, formy lub trybu udzielania zamówienia publicznego,
za co obwiniono 1.225 osób;

- przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych za co obwiniono 600 osób;

- zaniechania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonania
inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym za co obwiniono
277 osób.

W stosunku do ukaranych orzeczono następujące rodzaje kar:

- 43 kary pieniężne (co stanowiło 3,5% ukaranych), przy czym średnia wysokość
kary pieniężnej wyniosła 3.816,86 zł,

- 5 kar nagany (16,7% ukaranych),

- 980 kar upomnienia (79,9% ukaranych),

- 2 zakazy pełnienia funkcji kierowniczych.

Główna Komisja Orzekająca rozstrzygnęła w 2001 r. 465 wniesionych środków

zaskarżenia od orzeczeń komisji I instancji, z czego w 56 sprawach utrzymano

w mocy rozstrzygnięcia I instancji, a w 373 przypadkach uchylono lub umorzono

rozstrzygnięcia wydane przez komisje w I instancji.
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Najwyższa Izba Kontroli w toku kontroli wykonania budżetu państwa

za 2001 r. stwierdziła 248 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

podczas gdy w 2000 r. było 408 takich przypadków. W 2001 r. odnotowano,

w porównaniu do 2000 r., wzrost z 81 do 123 przypadków naruszeń zasad, formy lub

trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych.

Ponadto w 2001 r. najczęstsze przyczyny naruszenia dyscypliny obejmowały:

- zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego,
a także pobranie jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia
oraz niezgodnym z przepisami jej umorzeniu lub dopuszczeniu do przedawnienia
za co obwiniono 36 osób,

- przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych za co obwiniono 34 osoby.
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I. WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG CZĘŚCI

CZĘŚĆ 01 � KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 755,6 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były niższe o 19,4 tys. zł, tj. o 2,5%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 41,4 tys. zł, tj. o 5,2%, a realnie niższe

o 10,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: dochody z tytułu świadczonych

usług � 555 tys. zł, dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych �

90 tys. zł oraz pozostałe wpływy � 97 tys. zł.

Nie stwierdzono w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie gromadzenia

dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 01 � Kancelaria

Prezydenta RP w wysokości 136.519 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zmniejszone o kwotę 116 tys. zł, którą przeniesiono � zgodnie z art. 40 ustawy

budżetowej na 2001 r. � do części 83 � Rezerwy celowe. Budżet po zmianach wynosił

136.403 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 132.623 tys. zł, tj. 97,2% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.064 tys. zł,

tj. o 1,6%, a realnie były niższe o 3,7%.

Dominującymi pozycjami wydatków były:

- wydatki w rozdziale 75101� Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa (55,9% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki
wyniosły 74.079 tys. zł i były wyższe od przyjętych w ustawie budżetowej na
2001 r. o 1.331 tys. zł, tj. o 1,8% i niższe od budżetu po zmianach o 633 tys. zł,
tj. o 0,8%,
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- w rozdziale 92123 � Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
(23,2% wydatków ogółem) zrealizowane wydatki wyniosły 30.720 tys. zł i były
niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 2.500 tys. zł, tj. o 7,5%. Przyczyną
przekazania mniejszej kwoty dotacji były ograniczenia w wydatkach zgłoszone
przez Kancelarię w odpowiedzi na wniosek Ministra Finansów w sprawie
zmniejszenia wydatków.

Wydatki bieżące wyniosły 78.327 tys. zł, a dominującą pozycję wydatków

bieżących stanowiły: wynagrodzenia pracowników Kancelarii wraz z pochodnymi -

27.500 tys. zł (37,1% wydatków ogółem).

Wydatki majątkowe w Kancelarii w 2001 r. zrealizowano w kwocie

23.576 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach r. W 2001 r. w Kancelarii Prezydenta RP

dokonano wydatków na inwestycje budowlane i modernizacyjne na kwotę ogółem

18.698 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne na kwotę ogółem 4.878 tys. zł. Wydatki te

zostały poniesione na:

- prace projektowe i modernizację Belwederu � 9.170 tys. zł,

- modernizację Pałacu Prezydenckiego (budynek socjalny, wykonanie klimatyzacji) �
4.689 tys. zł,

- modernizację rezydencji Prezydenta RP w Juracie (opracowanie projektu i budowa
budynku gospodarczego) � 1.760 tys. zł,

- rozbudowę rezydencji Prezydenta RP w Lucieniu � 2.499 tys. zł,

- modernizację zaplecza technicznego w obiekcie Augustówka � 580 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie ogółem w 2001 r wyniosło 548 osób, w tym

w Kancelarii wyniosło 294 osoby i było niższe od planu o 27 osób, tj. o 8,4%,

a w Gospodarstwie Pomocniczym wyniosło 254 osoby i było niższe od planu

o 1 osobę, tj. 0,4%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami z zakładowego

funduszu nagród), w Kancelarii wraz z Gospodarstwem Pomocniczym, wyniosło

5.079 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło

o 620 zł, tj. o 13,9%, w tym w Kancelarii (z osobami zaliczonymi do grupy �R�)

wyniosło 6.750 zł, i było wyższe o 996 zł, tj. o 17,3% niż w 2000 r.,

a w Gospodarstwie Pomocniczym wyniosło 3.146 zł, i było wyższe o 322 zł,
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tj. o 11,4% niż w 2000 r. Wyższy, niż zakładano na etapie prac budżetowych, wzrost

przeciętnych wynagrodzeń w Kancelarii, wynikał przede wszystkim z niższego

(o 28 osób) od planowanego średniorocznego zatrudnienia.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 2.669 tys. zł i były

niższe o 1.166 tys. zł, tj. o 30,4% niż w 2000 r.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 19.143 tys. zł, i były

wyższe o 6% od kwoty planowanej (po zmianach). Wydatki gospodarstwa

pomocniczego w 2001 r. wyniosły 19.121 tys. zł, i były wyższe o 5,9% kwoty

planowanej.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za

2001 r. w części 01 � Kancelaria Prezydenta RP, nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 02 � KANCELARIA SEJMU

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 2.127 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 523 tys. zł, tj. o 32,6%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 119 tys. zł, tj. o 5,9%,

a realnie wzrosły o 0,4%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z różnych dochodów

(1.125 tys. zł), wpływy z usług (628 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów

i składników majątkowych (354 tys. zł).

Wyższe o 120,6% w stosunku do ustawy budżetowej uzyskano wpływy

z różnych dochodów, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie planowania

(m.in. zwroty z tytułu rozliczeń biur poselskich posłów III kadencji Sejmu,

odszkodowania z PZU, zwroty za nie wykorzystane w 2000 r. bilety lotnicze). Niższe

od prognozowanych o 20,8% uzyskano dochody ze sprzedaży wyrobów i składników

majątkowych, m.in. w związku z przesunięciem na 2002 r. sprzedaży niektórych

samochodów służbowych wycofanych z eksploatacji w 2001 r.
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Pobrane dochody były terminowo przekazywane na centralny rachunek bieżący

budżetu państwa, poza jednym przypadkiem 10-dniowego opóźnienia (kwota

221 tys. zł). Nie spowodowało to ujemnych skutków dla budżetu państwa. Ponadto

w jednym przypadku wystąpiło 10-dniowe opóźnienie w przekazaniu do urzędu

skarbowego podatku od towarów i usług (kwota 12 tys. zł).

Nie stwierdzono w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie gromadzenia

dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 02 � Kancelaria

Sejmu w wysokości 332.625 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zmniejszone

o 6.642 tys. zł, do łącznej wysokości 325.983 tys. zł. Kwota 6.642 tys. zł, zgodnie

z art. 40 ustawy budżetowej na 2001 r., została przeniesiona do części 83 - Rezerwy

celowe.

Zrealizowane wydatki wyniosły 298.302 tys. zł, tj. 91,5% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 29.668 tys. zł,

tj. o 11,0%, a realnie wzrosły o 5,3%.

Wykonane w części 02 � Kancelaria Sejmu wydatki, w kwocie 298.302 tys. zł,

kształtowały się następująco:

- w rozdziale 75100 � Integracja z Unią Europejską, wydatki wyniosły 243 tys. zł
i były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 84,1%,

- z dniem 31 grudnia 2001 r. przeksięgowano do rozdziału 75100 (Integracja z Unią
Europejską) wydatki - na kwotę 20 tys. zł - uprzednio zaklasyfikowane w rozdziale
75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...),

- w rozdziale 75101 � Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa, wydatki wyniosły 298.059 tys. zł i były niższe od przyjętych
w ustawie budżetowej o 10,0% i niższe od budżetu po zmianach o 8,1%.

W 2001 r. świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wyniosły

14.148 tys. zł, co stanowiło 4,8% wydatków ogółem, 95,5% budżetu po zmianach

i 120,5% wydatków na świadczenia poniesionych w 2000 r. Świadczenia te

obejmowały głównie wydatki na diety poselskie � 12.499 tys. zł, które były

w porównaniu do 2000 r. wyższe o 9,2%.
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Wydatki bieżące wyniosły 272.433 tys. zł, co stanowiło 91,3% wydatków

ogółem, 91,1% według ustawy budżetowej, 91,8% budżetu po zmianach i 115,4%

wydatków bieżących poniesionych w 2000 r.

Dominującą pozycję wydatków bieżących stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Kancelarii
Sejmu i Prezydium Sejmu, uposażenia poselskie i dodatki do uposażeń �
153.395 tys. zł, tj. 56,3% (z tego: 80.624 tys. zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi
pracowników Kancelarii Sejmu, a 72.771 tys. zł wynagrodzenia Prezydium Sejmu,
uposażenia poselskie i dodatki do uposażeń),

- fundusz dyspozycyjny � 61.188 tys. zł, tj. 22,5% (w tym: Kancelaria Sejmu �
2.176 tys. zł),

- zakupy towarów i usług � 50.152 tys. zł, tj. 18,4% (z tego: zakup pozostałych usług
16.769 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia � 10.298 tys. zł, podróże służbowe
krajowe � 9.140 tys. zł, zakup usług remontowych � 7.649 tys. zł, podróże służbowe
zagraniczne � 3.428 tys. zł, zakup energii � 2.868 tys. zł),

- wydatki majątkowe w Kancelarii w 2001 r. zrealizowano w wysokości
11.721 tys. zł, tj. 81,8% w stosunku do ustawy budżetowej. Wydatki te stanowiły
3,9% wydatków ogółem i były niższe o 43,5% od wydatków poniesionych
w 2000 r.

W 2001 r. w Kancelarii Sejmu wydatki na inwestycje budowlane

i modernizacyjne wyniosły 2.907 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne - 8.814 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- inwestycje nowo rozpoczynane � 1.245 tys. zł (w tym: modernizacja rozdzielni
elektrycznych niskiego napięcia � 551 tys. zł, montaż wind osobowych �
318 tys. zł) i kontynuowane � 1.662 tys. zł (w tym: klimatyzacja pokoi hotelowych
� 1.413 tys. zł),

- zakupy inwestycyjne � 8.814 tys. zł, w tym zakupy: urządzeń i okablowania
systemu do głosowań w Sali Posiedzeń - 4.714 tys. zł, uzupełniających urządzeń
związanych z siecią komputerową � 1.662 tys. zł, sprzętu techniki biurowej
i pozostałych urządzeń � 1.552 tys. zł, 10 samochodów � 650 tys. zł.
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Stwierdzono, że w umowie na zakup zestawów komputerowych nie zawarto

uregulowania w zakresie zabezpieczenia jej wykonania w wysokości 5% netto

(19 tys. zł), które było wcześniej ujęte w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, a umowę na modernizację oprogramowania obsługującego proces

legislacyjny (na kwotę 109 tys. zł brutto) podpisano jednoosobowo, tj. niezgodnie

z upoważnieniem Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, który do tego upoważnił dwie

osoby.

W 2001 r. ze środków, które nie wygasły z końcem 2000 r., zrealizowano

zadania inwestycyjne na kwotę 3.218 tys. zł, wymienione w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków budżetu, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1.165 osób. W porównaniu

do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 11 osób, tj. o 1,0%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 5 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Kancelarii w 2001 r.

wyniosło 4.858 zł. W porównaniu do 2000 r. w 2001 r. było ono wyższe o 10,4%

w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 4,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,4%.

Stwierdzono braki formalne przy zawieraniu z własnymi pracownikami umów

o dzieło na wykonanie ekspertyz.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 7.882 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 14,0%.

Na koniec 2001 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2001 r. nie zapłacono odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej płatności

zobowiązań.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za

2001 r. w części 02 � Kancelaria Sejmu, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Prawidłowe klasyfikowanie wydatków dotyczących integracji z Unią Europejską.

2. Uwzględnianie we wszystkich umowach, zawieranych przez Kancelarię, ustaleń

określonych wcześniej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CZĘŚĆ 03 � KANCELARIA SENATU

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody budżetowe wyniosły 280,7 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej były wyższe o 80,7 tys. zł, tj. o 40,4%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 0,2 tys. zł, tj. o 0,1%,

a realnie były niższe o 5,1%.

Głównymi źródłami dochodów były zwroty części dotacji udzielonych

jednostkom spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (181,9 tys. zł), rozliczenia

środków na prowadzenie biur senatorskich (44,7 tys. zł), zwrot środków

za niewykorzystane bilety LOT (27,3 tys. zł), odszkodowania z tytułu szkód

kradzieżowych i komunikacyjnych (13,4 tys. zł ).

Nie stwierdzono, w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie gromadzenia

dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 03 � Kancelaria

Senatu w wysokości 125.545 tys. zł. W związku z art. 40 ustawy budżetowej Minister

Finansów, decyzją z dnia 4.06. 2001 r. zmniejszył plan wydatków o 1.720,0 tys. zł

(zmiana zasad wynagradzania osób zaliczonych do grupy �R�), tj. do kwoty

123.825 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 114.071,6 tys. zł, tj. 92,1% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 9,2%, a realnie wzrosły o 3,5%.

W rozdziale 75101 � Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa wydatki wyniosły 65.104,9 tys. zł, co stanowiło 89,0% wielkości

planowanej i 112,6% wykonania 2000 r.

W strukturze wydatków rozdziału 75101 � urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa dominujące pozycje stanowiły: wydatki

na wynagrodzenia i pochodne - 33.588,8 tys. zł (51,6% wydatków tego rozdziału),

wydatki na zakup usług pozostałych - 4.752,0 tys. zł (7,3%), różne wydatki na rzecz

osób fizycznych - 3.351,5 tys. zł (5,1%), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia -

2.582,8 tys. zł (4,0%).

Z kwoty limitu wydatków majątkowych (1.998,0 tys. zł) wydatkowano

1.993,3 tys. zł dokonując m.in. zakupu: systemu do głosowania w sali posiedzeń

plenarnych (981,9 tys. zł), systemu przeciwpożarowego serwerowni (249,0 tys. zł),

24 szt. kopiarek dla biur senatorskich (199,8 tys. zł), samochodu osobowego

(93,8 tys. zł), gilotyny (72,9 tys. zł), 25 komputerów klasy PC (55,2 tys. zł), dwóch

kabin palarni (50,0 tys. zł) oraz wykonano instalację telewizji przemysłowej w salach

konferencyjnych (67,4 tys. zł). Ze środków w kwocie 1.486 tys. zł, które nie wygasły

z końcem 2000 r. sfinansowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.406 tys. zł

(95,8%).

W związku z pracami nad wydawnictwem albumowym �Senat RP � Tradycja

i współczesność�, Kancelaria Senatu w 11 przypadkach zawarła umowy o wykonanie

diapozytywów i przeniesienie majątkowych praw autorskich na Kancelarię, natomiast

w pozostałych 80 przypadkach umów takich nie zawarto.

W rozdziale 75195 � Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami

za granicą) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wydatkowano

48.966,7 tys. zł, co stanowiło 96,7% planu i 105,0% wykonania w 2000 r., z tego

na zadania programowe - 29.219,7 tys. zł tj. 98,6% planu a na zadania inwestycyjne -

19.747,0 tys. zł, tj. 94,0% planu.
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Kancelaria Senatu zawarła w 2001 r. umowy na realizację zadań związanych

z opieką nad Polonią i Polakami za granicą z 28 podmiotami spoza sektora finansów

publicznych.

Głównymi wykonawcami zadań państwowych zleconych przez Kancelarię

Senatu w 2001 roku były:

- Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� na kwotę 43.043,7 tys. zł, co stanowiło 87,9%
przekazanych dotacji ogółem, z tego na zadania programowe 23.638,0 tys. zł
i na zadania inwestycyjne 19.405,7 tys. zł,

- Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie� na kwotę 4.295,3 tys. zł, co stanowiło
8,8% przekazanych dotacji ogółem, z tego na zadania programowe 3.993,5 tys. zł
i na zadania inwestycyjne 301,8 tys. zł,

- pozostałe jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymały kwotę
220,6 tys. zł na zadania programowe (0,5% przekazanych dotacji ogółem).

Ubiegając się o zlecenia na realizację zadań państwowych w 2001 roku,

Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� i Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie� nie

przedstawiły szczegółowych kalkulacji kosztów ogólnych niezbędnych do wykonania

tych zadań, a jedynie wskaźniki procentowe tych kosztów.

Przyjęty w 2001 roku sposób rozliczania dotacji udzielonych Stowarzyszeniu

�Wspólnota Polska� na zadania państwowe w zakresie pomocy dla Polonii i Polaków

za granicą, uniemożliwił również Kancelarii Senatu ocenę wykonania zadań w tej

samej szczegółowości, która wynikała z podpisanych wcześniej umów.

Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� przedstawiło sprawozdanie bez szczegółowego

podziału na imprezy realizowane w ramach zadań jednostkowych. Umożliwiało to

Stowarzyszeniu przenoszenie środków na realizację imprez i w konsekwencji

powodowało, że ustalona dotacja nosiła znamiona dotacji podmiotowej. Roczne

sprawozdanie Stowarzyszenia �Wspólnota Polska� zostało zwrócone przez Kancelarię

do poprawienia. Na niewłaściwy sposób rozliczania dotacji dla Stowarzyszenia

�Wspólnota Polska� Najwyższa Izba Kontroli zwracała już uwagę przy kontroli

wykonania budżetu Kancelarii Senatu za 2000 rok.
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Kancelaria Senatu przeprowadziła w Stowarzyszeniu �Wspólnota Polska�,

kontrolę wykorzystania środków budżetowych, przyznanych na zadania zlecone

w 2001 roku. Sprawozdanie z kontroli zawierało szereg negatywnych ustaleń, jednak

ze względu na to, że dokument ten został podpisany tylko jednostronnie przez

kontrolerów, oraz na niepełne udokumentowanie opisanych w nim faktów, brak jest

możliwości weryfikacji zawartych w nim ustaleń.

W 2001 r. przeciętne zatrudnienie w Kancelarii Senatu wynosiło 355 osób,

w tym 266 pracowników Kancelarii oraz 89 osób pobierających uposażenia

senatorskie. W porównaniu do planu zatrudnienie pracowników było niższe

o 20 etatów, tj. o 7%. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

w Kancelarii Senatu było wyższe o 4 osoby (o 1,5%), a uposażenie senatorskie

pobierało o 5 osób mniej niż w 2000 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 6.893 zł.

W porównaniu do roku 2000 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

było wyższe o 18,0% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 11,8%, z tego

wynagrodzenie pracowników � 4.946 zł i porównaniu do 2000 r. było wyższe

nominalnie o 9,4% a realnie o 3,7%, a uposażenia senatorskie - 12.695 zł

i w porównaniu do 2000 r. było nominalnie wyższe o 33,7%, a realnie o 26,7%.

Na znaczny wzrost wynagrodzenia senatorów wpływ miały wypłaty związane

z upływem kadencji, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i odprawa emerytalna.

Na koniec grudnia 2001 r. w Kancelarii Senatu wystąpiły wyłącznie

zobowiązania bieżące na kwotę 1.248,0 tys. zł i dotyczyły dodatkowego

wynagrodzenia rocznego.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 03 � Kancelaria Senatu, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wprowadzenie systemu rozliczeń dotacji na realizację zadań programowych

z zakresu pomocy dla Polonii i Polaków za granicą zapewniającego szczegółowość

zgodną ze wskazaniami  zawartymi w umowach na ich realizację.

2. Wprowadzenie obowiązku przedkładania Kancelarii Senatu kalkulacji kosztów,

niezbędnych do realizacji zadań przez jednostki otrzymujące środki dotacji

na zadania z zakresu pomocy dla Polonii i Polaków za granicą.

3. Ustalenie procedur kontrolnych umożliwiających potwierdzanie faktów zawartych

w dokumentach pokontrolnych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

kontrolowane przez Kancelarię.

4. Uregulowanie przeniesienia na Kancelarię Senatu majątkowych praw autorskich

twórców zdjęć, które będą wykorzystane w albumie �Senat RP � Tradycja

i współczesność�.

CZĘŚĆ 04 � SĄD NAJWYŻSZY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 457,4 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 183,4 tys. zł, tj. o 66,9%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 246,2 tys. zł, tj. o 35%,

a realnie były niższe o 38,4%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: spłaty oprocentowanych

pożyczek mieszkaniowych udzielonych sędziom (331,3 tys. zł), wpływy ze sprzedaży

wycofanych z eksploatacji 2 samochodów osobowych (16,7 tys. zł), wynagrodzenia

należne płatnikowi z tytułu naliczenia i terminowego odprowadzenia składek

na ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu wykonywania zadań związanych

z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń

z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków

na rzecz budżetu państwa oraz zwrot przez ZUS nadpłaconych składek

na ubezpieczenia społeczne (106,2 tys. zł).



28

Na wyższe niż prognozowano wykonanie dochodów wpływ miały przede

wszystkim: wyższe niż przyjęto na etapie opracowywania projektu budżetu na 2001 r.

spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych sędziom spowodowane wyższym

oprocentowaniem tych pożyczek, uzyskanie wyższych niż planowano wpływów

ze sprzedaży 2 samochodów osobowych, wpłata przez gminę Warszawa - Centrum

należności wynikających z rozliczenia kosztów eksploatacyjnych �Kompleksu

Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości� oraz zwrot przez ZUS nadpłaconych

w poprzednich latach składek wraz z odsetkami.

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie przewidziano dochodów w części 04

rozdział 75105 � Rzecznik Interesu Publicznego. Zrealizowano jednak dochody

w wysokości 1,3 tys. zł z tytułu: pobranych od oferentów opłat za formularze

zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia (0,5 tys. zł), wynagrodzenia

należnego płatnikowi z tytułu naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenie

zdrowotne oraz z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa

do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

a także wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa

(0,8 tys. zł).

Uzyskane dochody były przekazywane w terminach określonych

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie

szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad

obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania

przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa

w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (DzU nr 122, poz. 1335) bezpośrednio

na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, za wyjątkiem pierwszej wpłaty

w styczniu 2001 r. w wysokości 4.458 zł, która została przekazana na rachunek

bieżący właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 04 � Sąd

Najwyższy w wysokości 49.980 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 1,5 tys. zł, do łącznej wysokości 49.981,5 tys. zł.
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Zwiększenie wydatków (z części 83 � Rezerwy celowe) dotyczyło działu 853 �

opieka społeczna, rozdział 85316 � zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

§ 3110 świadczenia społeczne i spowodowane było podwyższeniem wysokości zasiłku

pielęgnacyjnego.

W trakcie realizacji budżetu dokonano przeniesienia wydatków między
paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 890 tys. zł, co stanowiło 1,8%
planowanych wydatków Sądu. Nie dokonywano przeniesień wydatków między
rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na podstawie art. 100 ust. 2 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych dokonał blokady wydatków na łączną kwotę 2.498,5 tys. zł.
Wynikało to przede wszystkim z nie wykorzystania środków na wynagrodzenia,
spowodowanego niższym niż planowano stanem zatrudnienia.

Zrealizowane wydatki wyniosły 46.791,8 tys. zł, tj. 93,6% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 4.316,6 tys. zł, tj. o 10,2%, a realnie wzrosły o 4,4%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały
wydatki w dziale 751 � Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli
i Sądownictwa, rozdział 75102 � Naczelne Organy Sądownictwa, które wyniosły
34.389,6 tys. zł. Zrealizowane wydatki były niższe o 1.884,4 tys. zł tj. o 5,2%
od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2001 r. i budżetu po zmianach oraz
wyższe o 2.793,7 tys. zł, tj. o 8,8% od wykonania w 2000 r. Wydatki w dziale 751,
rozdział 75102 stanowiły 73,5% wydatków ogółem w części 04 � Sąd Najwyższy.

Wydatki budżetowe Rzecznika Interesu Publicznego zrealizowane zostały
w kwocie 3.676 tys. zł, tj. 85,3% planu. W porównaniu do 2000 r. wydatki były
w ujęciu nominalnym wyższe o 497 tys. zł, tj. o 15,6%, a realnie wzrosły o 9,6%.

W ustawie budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie
1.604 tys. zł, z czego wydatkowano 1.538 tys. zł, tj. 95,9% planu. W ramach
poniesionych nakładów inwestycyjnych sfinansowano w Sądzie Najwyższym zakup
mieszkania za 310,5 tys. zł, zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania
za 514 tys. zł, zakup 2 samochodów osobowych za 135,5 tys. zł oraz zakup sprzętu
technicznego za 246 tys. zł.
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Z zaplanowanych w ustawie budżetowej środków na inwestycje w Biurze
Rzecznika Interesu Publicznego w kwocie 360 tys. zł wydatkowano 332 tys. zł,
tj. 92,2% planu. Zakupiono sprzęt komputerowy (292 tys. zł), specjalistyczną szafę
pancerną (22 tys. zł) oraz dwa laptopy (18 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 333 osoby. W porównaniu

do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 12 osób, tj. o 3,7%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 27 osób, tj. o 7,5%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 5.582 zł.

w tym sędziów � 10.369 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe odpowiednio o 6,7% i 4,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 1,2%.

Przeciętne zatrudnienie u Rzecznika Interesu Publicznego w 2001 r. wyniosło

34 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe

o 3 osoby, tj. o 9,7%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 9 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 5.275 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe

o 7,5% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 1,9%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 9,6%.

Zobowiązania ogółem w Sądzie Najwyższym na koniec grudnia 2001 r.

wyniosły 1.437,9 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. o 10,9%. Zobowiązania ogółem Rzecznika Interesu Publicznego na koniec

grudnia 2001 r. wyniosły 180,6 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. o 0,4%. Na koniec grudnia 2001 r. podobnie jak na koniec

grudnia 2000 r. zobowiązania wymagalne nie występowały. W 2001 r. nie zapłacono
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również odsetek z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań. W 2000 r. Sąd

Najwyższy zapłacił odsetki z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w kwocie

2,4 tys. zł.

Na zobowiązania składały się przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie

roczne wraz z pochodnymi.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- udzielenia przez Sąd Najwyższy trzech zamówień publicznych o łącznej wartości
133,5 tys. zł z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, które
polegały na:

a) niewystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki przy dokonaniu zamówienia
przekraczającego równowartość kwoty 20.000 EUR, naruszając w ten sposób
zasadę określoną w art. 71 ust. 1 a ustawy o zamówieniach publicznych,

b) niezłożeniu przez dostawców oświadczeń określonych w art. 22 ust. 2 ustawy,

c) niezawarciu pisemnych umów dotyczących udzielenia powyższych zamówień,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych � art. 138 ust. 1 pkt 2,

- nieprzekazania przez Sąd Najwyższy jednostce podległej, tj. Rzecznikowi Interesu
Publicznego informacji o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń oraz
limitach zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za

2001 r. w części 04 Sąd Najwyższy, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wyeliminowanie nieprawidłowości w realizacji zamówień publicznych.

2. Przekazywanie jednostce podległej, tj. Rzecznikowi Interesu Publicznego,

informacji o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń oraz o limitach

zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń � przyjętych

w projekcie ustawy budżetowej.
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CZĘŚĆ 05 � NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 17.594 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 4.894 tys. zł, tj. o 38,5%. Plan
dochodów budżetowych nie był zmieniany ustawą o zmianie ustawy budżetowej.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 4.256 tys. zł,
tj. o 31,9%, a realnie wzrosły o 25%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: dochody z tytułu opłat sądowych
(16.118 tys. zł) i wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (1.312 tys. zł). Na przekroczenie planu
dochodów w 2001 r. wpłynęły głównie wyższe niż prognozowano wpływy z opłat
sądowych o 4.451,6 tys. zł, tj. o 38,2%, które uzależnione są od ilości i wartości spraw
będących przedmiotem skarg do NSA. W wyniku kontroli pozyskanych przez NSA
w Warszawie dochodów na łączną kwotę 5.830,8 tys. zł, tj. 33,1% uzyskanych
w 2001 r. dochodów w części 05 nie stwierdzono nieprawidłowości przy ich realizacji.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 05 � Naczelny Sąd
Administracyjny w wysokości 104.955 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone o 300 tys. zł do łącznej wysokości 105.255 tys. zł. Zwiększenia dokonano
w dziale 753 (Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne), rozdziale 75302 (Uposażenia
sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne), § 3110
(Świadczenia społeczne) z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem
na pokrycie niedoboru w wydatkach na uposażenia sędziów w stanie spoczynku
w NSA.

Zrealizowane wydatki wyniosły 86.723 tys. zł, tj. 82,4% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.412 tys. zł,
tj. o 10,7% a realnie wzrosły o 5%. Największą grupę wydatków stanowiły wydatki:

- w dziale 751 � Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75102 � Naczelne organy sądownictwa -
82.563 tys. zł (95,2% wydatków ogółem), tj. 81,9% planu wg ustawy budżetowej
i planu po zmianach,
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- w dziale 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, rozdziale 75302 �
Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne -
4.141,1 tys. zł (4,78% wydatków ogółem), tj. 101,4% planu wg ustawy budżetowej
i 94,4% planu po zmianach.

Największą pozycję wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75102 �

Naczelne organy sądownictwa, stanowiły wydatki na wynagrodzenia w wysokości

47.573,7 tys. zł (57,6% wydatków w tym dziale). Pozostałe główne wydatki w tym

dziale kształtowały się następująco:

- wydatki majątkowe (§ 6050 i § 6060) - 13.123,1 tys. zł (15,9%),

- wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) - 7.791,9 tys. zł (tj. 9,4%),

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON -
3.654,7 tys. zł (4,4%),

- udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (§ 4450) -
3.356 tys. zł (4,1%),

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 3.334,7 tys. zł (4%).

Z zaplanowanych w budżecie wydatków majątkowych w kwocie 14.809 tys. zł

wydatkowano 13.123,1 tys. zł, tj. 88,6%, z tego w § 6060 - Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 9.861,5 tys. zł, tj. 97,3%

planu po zmianach. W ramach powyższej kwoty w Ośrodkach Zamiejscowych NSA

wydatkowano kwotę 7.341,4 tys. zł, z tego na: zakupy komputerowe � 561,2 tys. zł,

zakup urządzeń � 1.330,2 tys. zł, zakup budynku OZ NSA w Lublinie �5.450 tys. zł.

W NSA w Warszawie w § 6060 wydatkowano kwotę 2.520,1 tys. zł. W ramach tej

kwoty sfinansowano: zakup urządzeń technicznych na kwotę 299,7 tys. zł, zakup

komputerów i oprogramowania na kwotę 2.053,7 tys. zł, zakup samochodu osobowego

- 166,7 tys. zł. W 2001 r. w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -

wydatkowano kwotę 3.261,6 tys. zł tj. 69,8% planu po zmianach. W ramach

powyższej kwoty w Ośrodkach Zamiejscowych wydatkowano kwotę 3.103,5 tys. zł,

z tego: przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego

NSA w Gdańsku - 2.754 tys. zł oraz dobudowa i modernizacja budynku Ośrodka

Zamiejscowego NSA w Łodzi (dokumentacja i niektóre roboty budowlane) - 349,5 tys. zł.
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W NSA w Warszawie w § 6050 wydatkowano łącznie kwotę 158,1 tys. zł. W ramach

tej kwoty sfinansowano roboty związane z wykonaniem Kancelarii Tajnej -

152,3 tys. zł i rozbudową sieci logicznej i energetycznej w budynku NSA

w Warszawie - 5,8 tys. zł.

W wyniku szczegółowej kontroli wydatków NSA w Warszawie w łącznej

kwocie 22.923,4 tys. zł, tj. 26,4% ogółu wydatków poniesionych w części 05 nie

stwierdzono wydatków niecelowych i niegospodarnych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 717 osób. Całość zatrudnienia

dotyczyła działu 751 � Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 63 osoby, tj. o 9,6%.

W porównaniu do planowanego zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było

niższe o 140 osób, tj. o 16,3%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 5.529 zł,

w tym sędziów 10.156 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe odpowiednio o 8,3% i 8,9%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 3,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 3.948 tys. zł. Były to

zobowiązania niewymagalne. W NSA w Warszawie nie wystąpiły płatności odsetek

za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

W 2001 r. NSA nie prowadził działalności w formie zakładu budżetowego,

gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa za

2001 r. w części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny, nie stwierdzając

nieprawidłowości.
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CZĘŚĆ 06 � TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 67,3 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 7,3 tys. zł, tj. o 12,2%. Plan dochodów

budżetowych nie był zmieniany. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu

nominalnym niższe o 56,7 tys. zł, tj. o 54,3%, a realnie były niższe o 51,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: dochody ze sprzedaży

wydawnictw Trybunału (49,6 tys. zł), wpływy ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji

samochodu (12 tys. zł) i ze zwrotu kosztów odbytej przez asystenta sędziego

Trybunału aplikacji radcowskiej (4 tys. zł.). Nie stwierdzono w toku kontroli

nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 06 � Trybunał

Konstytucyjny w wysokości 15.216 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki nie były

zwiększane.

Zrealizowane wydatki wyniosły 14.382,6 tys. zł, tj. 94,5% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 1.582,5 tys. zł, tj. o 12,4%, a realnie wzrosły o 6,5%. Największą grupę wydatków

stanowiły wydatki:

- w dziale 751 � Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75102 � Naczelne organy sądownictwa �
13.479,9 tys. zł (93,7% wydatków ogółem), tj. 95,2% planu wg ustawy budżetowej
i planu po zmianach,

- w dziale 753 � Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, rozdziale 75302 �
Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne �
893,4 tys. zł (6,2% wydatków ogółem), tj. 85,9% planu wg ustawy budżetowej
i planu po zmianach.

Największą pozycję wydatków w dziale 751 � Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75102 �

Naczelne organy sądownictwa, stanowiły wydatki na wynagrodzenia w wysokości 7.970,3 tys. zł
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(59,1% wydatków w tym dziale). Pozostałe główne wydatki w tym dziale kształtowały

się następująco:

- wydatki majątkowe (§ 6050 i § 6060) � 2.022,9 tys. zł (15%),

- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON
� 983 tys. zł (7,3%),

- zakup usług pozostałych (§ 4300) � 898,9 tys. zł (6,7%),

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) � 550,7 tys. zł (4,1%).

Z zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2001 r. środków finansowych

w wysokości 2.019 tys. zł i planie po zmianach w wysokości 2.034 tys. zł � wydatki

majątkowe zrealizowano w 2001 r. w wysokości 2.022,9 tys. zł, co stanowi 100,2%

wydatków określonych w ustawie budżetowej i 99,5% planu po zmianach, z tego

w § 6050 � Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych � wydatkowano

1.911,3 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach, w § 6060 � Wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 111,6 tys. zł, tj. 97% planu

po zmianach.

W ramach wykazanych wydatków majątkowych sfinansowano m.in.: roboty

budowlano � montażowe i inne prace związane z rozbudową siedziby Trybunału

na kwotę 1.888,1 tys. zł, zakup 17 komputerów na kwotę 61,8 tys. zł, zakup

oprogramowania komputerowego na kwotę 34,7 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 106 osób. Całość zatrudnienia

dotyczyła działu 751 � Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 1 osobę, tj. o 0,9%.

W porównaniu do planowanego zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było

niższe o 3 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 6.266 zł,

w tym sędziów - 14.174 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe odpowiednio o 14,7% i 28,1%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 0,5%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 618,5 tys. zł. Były to
zobowiązania niewymagalne. W 2001 r. w Trybunale nie wystąpiły płatności odsetek
za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

W 2001 r. Trybunał nie prowadził działalności w formie zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 06 � Trybunał Konstytucyjny, nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 08 � RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 61,9 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były wyższe o 6,9 tys. zł, tj. o 12,5%. W porównaniu do 2000 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 36,6 tys. zł, tj. o 144,7%, a realnie
wzrosły o 131,8%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były dochody ze sprzedaży
samochodu (26,8 tys. zł), serwera (10,0 tys. zł), zwrot nadpłaty przez ZUS
(12,8 tys. zł).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 08 � Rzecznik
Praw Obywatelskich w wysokości 21.356 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zmniejszone decyzją Ministra Finansów o 10,1 tys. zł do łącznej wysokości
21.345,9 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 21.130 tys. zł, tj. 99,0% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.580 tys. zł,
tj. o 8,1%, a realnie wzrosły o 2,5%.

W strukturze wydatków dominujące pozycje stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.264 tys. zł, tj. 72,2% wydatków
ogółem,

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.546 tys. zł, tj. 12,1% wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.137 tys. zł, tj. 5,4% wydatków ogółem.
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W ramach wydatków majątkowych uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- urządzenia informatyczne na kwotę 761,8 tys. zł, w tym: 27 zestawów komputerów
(152,2 tys. zł), oprogramowania, licencje (584,4 tys. zł,) streamer � napęd taśmowy
do serwera (8,7 tys. zł), modemy szt. 2 (14,0 tys. zł) skaner szt. 1 (2,5 tys. zł)

- samochód osobowy Opel Omega (119,4 tys. zł),

- klimatyzatory szt. 2 (25,6 tys. zł),

- zmodernizowano elewację budynku Biura RPO na kwotę 230,5 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 218 osób. W porównaniu

do 2000 r., przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 10 osób, tj. o 4,8%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było zgodne z planowanym limitem.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 20001 r. wyniosło 4.961 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe w ujęciu nominalnym o 7,9%, a realnie wzrosło o 2,3%.

Na koniec 2001 r., podobnie jak na koniec 2000 r., nie odnotowano zobowiązań

wymagalnych.

Stwierdzone przez NIK jedno uchybienie polegające na 10-dniowym

opóźnieniu przekazania kwoty 11.316 zł na centralny rachunek bieżący budżetu

państwa, nie spowodowało ujemnych skutków dla finansów publicznych.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 08 � Rzecznik Praw Obywatelskich, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 09 - KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dochody

wyniosły 24.340,2 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe

o 3.090,2 tys. zł, tj. o 14,5%. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu

nominalnym wyższe o 22.023,9 tys. zł, tj. o 950,8%, a realnie wzrosły o 896%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były opłaty za koncesje radiowe

i telewizyjne oraz wpisy do rejestru telewizji kablowej (23.727,9 tys. zł), odsetki

od nieterminowo wnoszonych opłat za koncesje (83,9 tys. zł) oraz kary nałożone

za naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji (140,6 tys. zł).

Na przekroczenie planu dochodów w 2001 r. wpłynęły wyższe, niż

prognozowano wpływy z tytułu opłat za koncesje radiowe i telewizyjne oraz za zmiany

zakresu posiadanych już koncesji, których KRRiT nie mogła przewidzieć. Krajowa Rada

Radiofonii i Telewizji przy prognozowaniu dochodów na 2001 rok nie uwzględniła

wpływów ze sprzedaży 3 samochodów służbowych w wysokości 58,7 tys. zł, mimo że przy

planowaniu wydatków przewidywano wymianę części taboru samochodowego.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły:

- nienaliczenia i nieegzekwowania kwoty 3,3 tys. zł odsetek z tytułu nieterminowego
przekazania zapłaty za sprzedane samochody, co w świetle art. 138 ust. 1 pkt 1
ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,

- niewykazania przez Główną Księgową KRRiT w sprawozdaniach Rb-N za trzy
kolejne kwartały 2001 r., należności ujętych w ewidencji księgowej z tytułu
dochodów budżetowych w kwotach odpowiednio 332,8 tys. zł, 445,9 tys. zł
i 1.072,3 tys. zł. (tj. łącznie 7,6% wartości zrealizowanych dochodów ogółem),
co w świetle art. 138 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sprawozdania zostały skorygowane
w czasie kontroli.

Ponadto w KRRiT nie przestrzegano przepisów rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania

budżetu państwa i szczegółowych zasad ... dotyczących terminów i zasad

przekazywania dochodów na centralny rachunek budżetu państwa.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 09 - Krajowa Rada

Radiofonii i Telewizji w wysokości 19.005 tys. zł. W ciągu 2001 wydatki zostały

zmniejszone o 85 tys. zł, do łącznej wysokości 18.920 tys. zł. Zmniejszenie
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planowanych wydatków dotyczyło wynagrodzeń osobowych pracowników oraz ich

pochodnych w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z 12 lutego 2001 r.,

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w części 09 � Krajowa Rada

Radiofonii i Telewizji.

Zrealizowane wydatki wyniosły 18.807,7 tys. zł, tj. 99,4% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 1.240,0 tys. zł, tj. o 7,1%, a realnie wzrosły o 1,5%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w rozdziale 75101, które wyniosły 18.486,0 tys. zł, co stanowiło 98,3% ogółu

wydatków w części 09 � KRRiT, w tym m. in.:

- w § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 9.300,0 tys. zł, tj. 49,4% wydatków,

- w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.725,7 tys. zł, tj. 19,8% wydatków.

W ramach poniesionych nakładów inwestycyjnych w wysokości 528,0 tys. zł

sfinansowano m.in. zakup 4 samochodów służbowych za kwotę 358,0 tys. zł i sprzętu

komputerowego za 95,4 tys. zł. Pomimo, że w budżecie nie przewidziano środków na

budowę siedziby dla KRRiT, wydatkowano kwotę 30,8 tys. zł na sporządzenie

kosztorysu wstępnego wraz z harmonogramem prac przygotowawczych i robót

budowlanych oraz przygotowanie wstępnej koncepcji budowy nowego obiektu

biurowego przy ul. Sobieskiego 101.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 156 osób w dziale 751 � urzędy

naczelnych organów władzy państwowej. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 2 osoby, tj. o 1,3%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 3 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 5.309 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 7,0% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 1,4%. W 2001 r. z funduszu

wynagrodzeń wypłacono premie w kwocie brutto ogółem 202 tys. zł, tj. 1.295 zł na

jednego zatrudnionego.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 roku wyniosły 838,0 tys. zł.,
na co złożyły się przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenia roczne i ich pochodne,
które stanowiły razem kwotę 818,4 tys. zł, tj. 97,7% kwoty zobowiązań ogółem.
W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. nastąpił wzrost zobowiązań o 1,7%.
W 2001 r. zobowiązania regulowane były w terminie, a zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:
przeznaczenia kwoty 89 tys. zł, tj. 0,47% wydatków ogółem na zakup usług
profilaktyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych oraz na zlecenie kompleksowej obsługi
prawnej, bez zastosowania trybu określonego w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych. W świetle art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach
publicznych działanie takie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto w dwóch przypadkach, członkowie KRRiT nie złożyli wymaganych
wewnętrznymi przepisami, pisemnych sprawozdań z wyjazdów służbowych
za granicę.

W ocenie NIK, wyniki wykonania planu dochodów i wydatków budżetu
KRRiT w 2001 r. wykazały, że zastosowany przez KRRiT sposób sporządzenia
projektu planu dochodów i wydatków na 2001 r. spowodował nierzetelne ustalenie
niektórych planowanych wielkości dochodów i wydatków. Między innymi,
porównanie projektu planu dochodów i wydatków na 2001 r., planu wg ustawy
budżetowej oraz planu po zmianach wykazało, że w ramach wydatków związanych
z integracją z Unią Europejską (na które przewidziano kwotę 290 tys. zł) - KRRiT
dokonała przesunięć, w wyniku których wykonanie wydatków na zakupy materiałów
i wyposażenia zostało zredukowane o 100% oraz na różne wydatki na rzecz osób
fizycznych o 99,6%, natomiast wydatki na zakupy usług pozostałych zostały
zwiększone o 26,5%, a na podróże służbowe zagraniczne o 66,4%.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za
2001 r. w części 09 � Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, pomimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie budżetu.



42

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rzetelne opracowywanie planu dochodów i wydatków KRRiT na następne lata.

2. Wyegzekwowanie od Dyrektora Biura KRRiT takiego wypełniania przypisanych

mu zadań, aby wyeliminować w przyszłości przypadki naruszania obowiązujących

przepisów prawa w trakcie realizacji budżetu KRRiT.

3. Opracowanie i wdrożenie:

- zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją
zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania Biura KRRiT,

- procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym ich
zgodności z planem finansowym,

- reguł wykorzystania wyników oceny i kontroli, o których wyżej mowa.

4. Rzetelne i terminowe ustalanie i przekazywanie należnych dochodów budżetu

państwa.

5. Rzetelne, tj. zgodne z zapisami ewidencji księgowej, sporządzanie sprawozdań

budżetowych obowiązujących KRRiT.

CZĘŚĆ 10 � GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie planowano uzyskania dochodów w części

10 � Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zrealizowane w 2001 dochody wyniosły 6,2 tys. zł i w stosunku do wykonania

2000 r. były w ujęciu nominalnym niższe o 3,0 tys. zł, tj. o 32,6%, a realnie były

niższe o 36,1%. Źródłami dochodów w 2001 r. były: odsetki od dostawcy z tytułu

nieterminowej dostawy (4,9 tys. zł), odszkodowania za zaginione listy (0,4 tys. zł),

wynagrodzenia z tytułu naliczania składek ubezpieczeniowych (0,4 tys. zł), inne

zwroty (0,5 tys. zł).

Stwierdzone w toku kontroli uchybienie dotyczyło odprowadzenia dochodów

budżetowych za styczeń w kwocie 4.858 zł i za marzec w kwocie 189 zł, tj. 81,5%

zrealizowanych dochodów ogółem, z opóźnieniem odpowiednio 12 oraz 5 dni
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w stosunku do obowiązujących terminów. Pozostałe dochody Biuro Generalnego

Inspektora przekazywało w terminach zgodnych z przepisami, bezpośrednio

na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.

Wydatki

W ustawie budżetowej na rok 2001 ustalono wydatki w części 10 � Generalny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w wysokości 10.410 tys. zł. W związku

z art. 40 ustawy budżetowej na 2001 rok Minister Finansów decyzją z dnia 5 czerwca

2001 r. zmniejszył plan wydatków o 12,3 tys. zł, tj. do kwoty 10.397,7 tys. zł (zmiana

zasad wynagradzania �R�).

Zrealizowane wydatki wyniosły 8.334,9 tys. zł, tj. 80,2% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 331,1 tys. zł,

tj. o 3,8%, a realnie były niższe o 8,8%.

Biorąc pod uwagę limit wydatków wynikający z ustawy budżetowej

(10.397,7 tys. zł po zmianie MF) oraz środki w kwocie 1.000,0 tys. zł, które nie

wygasły z końcem 2000 r., możliwe było finansowanie zadań do łącznej kwoty

11.397,7 tys. zł. Zrealizowane wydatki w kwocie 8.334,9 tys. zł stanowią 73,1%

kwoty 11.397,7 tys. zł. Główną przyczyną niskiej realizacji było odstąpienie

od zakupu lokalu o powierzchni 1000 m2 na siedzibę GIODO. W wyrazie finansowym

oznaczało to niewykorzystanie środków z 2000 r. w kwocie 1.000,0 tys. zł oraz

ograniczenie wydatków majątkowych 2001 r. o 1.100 tys. zł.

Z pozostałej kwoty limitu wydatków majątkowych (409 tys. zł) wydatkowano

na zakupy inwestycyjne 259,4 tys. zł, tj. 63,4%. Udział zrealizowanych wydatków

majątkowych do wydatków ogółem GIODO wyniósł 3,1%. W ramach wydatków

majątkowych dokonano zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego na kwotę

255,8 tys. zł.

Z łącznej kwoty 8.334,9 tys. zł wydatków 2001 r. 96,87% tj. 8.073,9 tys. zł

stanowiły wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 6.768,1 tys. zł, tj. 81,2% wydatków części 10,

- zakupy usług pozostałych - 651,1 tys. zł, tj. 7,8% wydatków części 10,

- zakupy materiałów i wyposażenia - 211,0 tys. zł, tj. 2,5% wydatków części 10.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 99 osób. W porównaniu do 2000 r.
przeciętne zatrudnienie było wyższe o 5 osób, tj. o 5,3%. W porównaniu
do planowanego zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 1 osobę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.839 zł

(z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym). W porównaniu do 2000 r. (4.115 zł)

w ujęciu nominalnym wzrosło o 724 zł, tj. o 17,6%, a realnie wzrosło o 11,5%. Wzrost

wydatków na wynagrodzenia w GIODO w 2001 r., w stosunku do 2000 r.

spowodowany został w 73,8% wzrostem średniej miesięcznej płacy i w 26,2%

wzrostem zatrudnienia (o 5 pracowników).W porównaniu do planowanego na 2001 r.,

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe o 4,3%.

Składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy

oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, odprowadzane były

w terminach przewidzianych przepisami.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r., powstałe w trakcie roku,

wyniosły 443,7 tys. zł co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. o 26,9%. Powyższe zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia

rocznego wraz z pochodnymi � 432,5 tys. zł (97,5%) oraz rozliczenia usług -

11,2 tys. zł (2,5%). Na koniec 2001 r. w budżecie części 10 nie występowały

zobowiązania wymagalne.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienie dotyczyło dokonania wpłat na

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.693 zł

(za styczeń) z opóźnieniem 43 dni i 1.676 zł (za luty) z opóźnieniem 15 dni

(0,04% wydatków ogółem). Nie stwierdzono, aby zaistniała zwłoka w regulowaniu

zobowiązań z tytułu wpłaty na PFRON spowodowała uszczuplenie środków

publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu
na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wobec faktów, iż uchybienia: terminu odprowadzenia
dochodów i terminu wpłat na PFRON miały miejsce na początku 2001 r.,
a w następnych miesiącach obowiązki realizowane były terminowo nie przedstawiła
wniosków pokontrolnych.

CZĘŚĆ 11 � KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Dochody

Zrealizowane dochody budżetowe wyniosły 78 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na rok 2001 były wyższe o 20 tys. zł, tj. o 34,5%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 49 tys. zł, tj. o 169,0%,
a realnie wzrosły o 151,6%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych � 41 tys. zł (sprzedaż
używanego samochodu osobowego, publikacji z wynikami wyborów, sprzedaż
makulatury), tj. 52,6% łącznej kwoty dochodów,

- wpływy z różnych dochodów � 36 tys. zł (zwrot niewykorzystanych przez gminy
dotacji, zwroty z rozliczeń wydatków lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika
z tytułu naliczenia i odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne), tj. 46,1%
łącznej kwoty dochodów,

- pozostałe odsetki � 1 tys. zł, tj. 1,3% łącznej kwoty dochodów.

Niższe niż prognozowano (o 14 tys. zł) dochody ze sprzedaży składników
majątkowych spowodowane były przede wszystkim mniejszym, niż zakładano
zainteresowaniem zakupem publikacji z wynikami wyborów, mimo iż w roku 2001
odbywały się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast różne dochody, głównie z tytułu zwrotu przez gminy
niewykorzystanych dotacji celowych, uzyskano w kwocie wyższej o 33 tys. zł
od prognozowanych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 11 � Krajowe
Biuro Wyborcze w wysokości 28.355 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone o kwotę 77.476 tys. zł do łącznej wysokości 105.831 tys. zł, przy czym
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77.487 tys. zł przeniesiono z części 83 (rezerwy celowe) na zadania wyborcze
(w rozdziałach: 75108, 75109) oraz o 11 tys. zł zmniejszono limit wydatków
(w rozdziale 75101) w związku z art. 40 ustawy budżetowej (zmiana zasad
wynagradzania �R�).

Zrealizowane wydatki wyniosły 104.058 tys. zł, tj. 98,3% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 14.084 tys. zł,

tj. o 15,7%, a realnie wzrosły o 9,6%.

Wydatki zrealizowano w dziale 751 � Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziałach:

- 75101 � Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- w wysokości 27.583 tys. zł (26,5% wydatków w części 11), tj. 97,3% planu
po zmianach,

- 75108 � Wybory do Sejmu i Senatu - w wysokości 73.968 tys. zł (71,1% wydatków
części 11), tj. 99,0% planu po zmianach,

- 75109 � Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 2.507 tys. zł (2,4% wydatków
części 11), tj. 89,3% planu po zmianach.

W strukturze wydatków dominujące pozycje stanowiły:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom (§ 2010) w kwocie
59.913 tys. zł, tj. 57,6% wydatków ogółem,

- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 21.918 tys. zł, tj. 21,1% wydatków
ogółem,

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)
w kwocie 14.708 tys. zł, tj. 14,1% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ustawie budżetowej w wysokości
526 tys. zł. Plan wydatków majątkowych został zwiększony z rezerwy celowej
o kwotę 1.250 tys. zł do kwoty 1.776 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło
1.775 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach.

W wyniku realizacji planu inwestycyjnego na 2001 r. na zakup serwerów,
zestawów komputerowych, stacji graficznych, komputerów przenośnych oraz licencji
oprogramowania wydatkowano 980,8 tys. zł, na zakup urządzeń i oprogramowania
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zabezpieczającego sieć lokalną i rozległą Krajowego Biura Wyborczego -
323,8 tys. zł, na system zarządzania dokumentacją, tj. zakup oprogramowania
systemowego wraz z oprzyrządowaniem skanującym oraz stanowiska obsługi systemu
- 127,4 tys. zł, na modernizację węzła teletransmisyjnego (zakup sprzętu
do teletransmisji) - 97,9 tys. zł, na zakup samochodu osobowego do celów służbowych
- 129,6 tys. zł, urządzeń biurowych - 115, 4 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. w Krajowym Biurze Wyborczym wyniosło
273 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie było wyższe o 3 osoby,
tj. o 1,1%. W Zespołach KBW zatrudnionych było 31 osób, tj. jedna osoba więcej niż
w 2000 r. W porównaniu do planu przeciętne zatrudnienie w 2001 r. w Krajowym
Biurze Wyborczym było niższe o 1 osobę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. (z wypłatami

dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wyniosło 3.768 zł, z tego: w Zespołach �

5,2 tys. zł, w delegaturach � 3,6 tys. zł i w porównaniu do roku 2000 (3.501 zł)

w ujęciu nominalnym było wyższe o 7,6%, a realnie wyższe o 2,0%. W 2001 r.

z funduszu wynagrodzeń (w ramach 3% funduszu nagród) wypłacono nagrody

w kwocie brutto ogółem 804 tys. zł, tj. przeciętnie na jednego zatrudnionego stanowiło

to kwotę 2.934,30 zł (244,50 zł miesięcznie).

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. powstałe w trakcie roku

wyniosły 1.087 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. o 8,3%. W łącznej kwocie zobowiązań na koniec 2001 r., zobowiązania

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi stanowiły 96,9%

(1.053 tys. zł).

Z budżetu części 11 � Krajowe Biuro Wyborcze nie ponoszono wydatków

z tytułu odsetek za nieterminową realizację zobowiązań. Na koniec 2001 r.

nie występowały zobowiązania wymagalne.

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli w ramach kontroli koordynowanej

Nr P/01/017 w IV kwartale 2001 r. przeprowadziła w 20 delegaturach Krajowego

Biura Wyborczego kontrolę prawidłowości gromadzenia i odprowadzania dochodów

oraz realizowania wydatków, w tym również kontrolę udzielania i rozliczania przez
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delegatury dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na cele wyborcze. W 45

urzędach gmin zbadano wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego

dotacji na zadania wyborcze i rzetelność rozliczania się przez nie ze środków

pochodzących z budżetu.

W 13 spośród 20 skontrolowanych delegatur Krajowego Biura Wyborczego

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła przypadki nieprawidłowości i uchybień, jednak

w ocenie NIK nie miały one zasadniczego wpływu na prawidłowość gospodarowania

środkami budżetowymi, występowały sporadycznie i były nieznaczne kwotowo.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 11 � Krajowe Biuro Wyborcze, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia, w skontrolowanych delegaturach KBW, nie mające

istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała (do delegatur KBW) o:

1. Terminowe przekazywanie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego.

2. Określanie przeznaczenia środków przekazywanych jednostkom samorządu

terytorialnego.

3. Przestrzeganie zasad rozliczania się z dotacji przez gminy oraz prawidłowości

wydatkowania środków na zadania własne związane z wyborami.

CZĘŚĆ 12 � PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody budżetu państwa w części 12 � Państwowa

Inspekcja Pracy wyniosły 167 tys. zł i w stosunku do 70 tys. zł założonych w ustawie

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 97 tys. zł, tj. o 138,5%. Dochody budżetowe

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) nie były zmieniane ustawą o zmianie ustawy

budżetowej na 2001 r. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym

wyższe o 58 tys. zł, tj. o 53,2%, a realnie wzrosły o 45,2%.
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Źródłami dochodów w 2001 r. były dochody 16 okręgowych inspektoratów

pracy (155 tys. zł) i dochody Głównego Inspektoratu Pracy (12 tys. zł). Pochodziły

one głównie ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 080 � 92,3 tys. zł),

wpłat kar i grzywien (§ 057 � 5,0 tys. zł), najmu i dzierżawy (§ 075 � 2,2 tys. zł)

i wpływów z różnych dochodów (§ 097 � 67,4 tys. zł).

W 2001 r. w PIP nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 12 � Państwowa

Inspekcja Pracy w wysokości 189.494 tys. zł. Wydatki budżetowe nie były zmieniane

ustawą o zmianie ustawy budżetowej na 2001 rok.

W ciągu 2001 r. wydatki ogółem zostały zmniejszone o 56,5 tys. zł do łącznej

wysokości 189.437,5 tys. zł. Zmniejszenia wydatków dokonał Główny Inspektor

Pracy i dotyczyły działu 751, rozdziału 75101 � Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa: w § 4010 - wynagrodzenia osobowe

pracowników (49,8 tys. zł), w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (5,9 tys. zł)

i w § 4120 � Składki na Fundusz Pracy (0,8 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 181.010 tys. zł, tj. 95,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 1.373 tys. zł,

tj. o 0,8%, a realnie były niższe o 4,5%.

W zrealizowanych w 2001 r. ogółem wydatkach budżetowych dominującą

(95,5%) pozycję stanowiły wydatki w rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wykonane w kwocie 180.117 tys. zł,

tj. o 4,03% mniej od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej i o 4,01% mniej

od budżetu po zmianach (187.623 tys. zł).

W ramach kwoty 12.050 tys. zł na wydatki majątkowe, zapisanej w ustawie
budżetowej na 2001 r. wydatkowano 6.434,4 tys. zł (53,4%). Wydatkowana kwota
obejmowała m.in. modernizację budynku hotelowego w Ośrodku Szkolenia PIP za
1.037 tys. zł, zakup sprzętu komputerowego za 2.502 tys. zł oraz zakup wyposażenia
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biurowego za 542 tys. zł. Poza powyższymi wydatkami planowanymi w budżecie
na 2001 r. dokonano zakupów majątkowych na kwotę 4.044,5 tys. zł, tj. 96,3% kwoty
pochodzącej z nie wygasających środków budżetowych na 2000 r. Ze środków tych
zakupiono m.in. siedzibę dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku
(3.500 tys. zł), sprzęt komputerowy (404 tys. zł) i centralę telefoniczną wspólną dla
Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i Ośrodka Szkolenia we Wrocławiu
(141 tys. zł). Środki finansowe wydatkowano w PIP zgodnie z przeznaczeniem przy
stosowaniu z należytą starannością przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. w PIP (bez Ośrodka Szkolenia PIP
funkcjonującego na prawach zakładu budżetowego zatrudniającego 57 osób) wyniosło
2.285 osób, całość w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 69 osób, tj. o 3,1%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. limitu zatrudnienia przeciętne
zatrudnienie było niższe o 23 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.357 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 6% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 0,5%.

W porównaniu do planowanego w 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,9%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 10.678 tys. zł.
W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. oznacza to wzrost o 9,2%.
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W 2000 r. i 2001 r. PIP nie miała opóźnień w zapłacie i nie płaciła odsetek
za zwłokę.

Przychody zakładu budżetowego (Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu)
w 2001 r. wyniosły 5.577 tys. zł i były niższe o 1,1% od kwoty planowanej
(po zmianach).

Wydatki zakładu budżetowego (Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu)
w 2001 r. wyniosły 5.528 tys. zł i były niższe o 0,8% od kwoty planowanej
(po zmianach) oraz były wyższe o 18,4% od wykonania w 2000 r. W latach
2000-2001 nie było wpłat do budżetu.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia w wydatkach dotyczyły
błędnego zaewidencjonowania w § 4420 rozdziału 75100 (Integracja z Unią
Europejską) zamiast w § 4420 rozdziału 75111 (Współpraca naukowo-techniczna
z zagranicą) kwoty 2.707 zł wydatkowanej w 2001 r. Błędny zapis tej kwoty
w sprawozdaniu Rb-28 o wykonaniu planu wydatków budżetowych, został
skorygowany i nie miał wpływu na wykonanie w 2001 r. planu wydatków
budżetowych PIP, jak też nie stanowił naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Główny Inspektor Pracy, jako dysponent budżetu państwa w części 12 �
Państwowa Inspekcja Pracy, nie korzystał w 2001 r. z uprawnień wynikających
z postanowień art. 165 ustawy o finansach publicznych i nie kierował do właściwego
rzecznika zawiadomień w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
jednostek organizacyjnych PIP.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie w 2001 roku
budżetu państwa w części 12 przez Państwową Inspekcję Pracy, stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Głównego Inspektora Pracy m.in.
o księgowanie poniesionych w Głównym Inspektoracie Pracy wydatków zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

CZĘŚĆ 13 - INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ � KOMISJA ŚCIGANIA
ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.826,4 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 1.813,4 tys. zł. W porównaniu do
2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.801,8 tys. zł. Dochody te
pochodziły: z zysku Gospodarstwa Pomocniczego IPN za rok 2000 (1.758,8 tys. zł), ze
spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych prokuratorom na zaspokojenie ich
potrzeb mieszkaniowych (41,3 tys. zł), z odsetek od wymienionych pożyczek
(11,8 tys. zł), z odszkodowań z tytułu kradzieży mienia (8,5 tys. zł), ze sprzedaży
usług (3,6 tys. zł), z pozostałych źródeł (2,4 tys. zł).
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Stwierdzone uchybienia dotyczyły dwóch przypadków nieterminowego
odprowadzenia dochodów w kwocie 3,8 tys. zł, tj. 0,21% dochodów zrealizowanych
przez IPN.

Na koniec 2001 r. nie wystąpiły należności w realizacji dochodów
budżetowych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 13 � IPN
w wysokości 82.205 tys. zł. W ciągu 2001 r., decyzją Ministra Finansów, wydatki
zostały zmniejszone o 11,2 tys. zł z przeznaczeniem na rezerwę celową (część 83)
i zwiększone ze środków rezerwy ogólnej (część 81) o 2.500 tys. zł. Zrealizowane
wydatki wyniosły 83.421 tys. zł, tj. 98,5%  planu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 16.010 tys. zł, tj. o 23,8%, a realnie wzrosły o 17,3%.

W trakcie wykonywania budżetu IPN dokonane zostały przeniesienia
wydatków (w ramach działu 751 i rozdziału 75101) na kwotę 22.753 tys. zł,
co stanowiło 26,9% dopuszczalnego limitu wydatków roku 2001. Z tej kwoty
zwiększono wydatki majątkowe o 15.600 tys. zł. W ocenie NIK przeniesienia były,
uzasadnione, zgodne z prawem i właściwie udokumentowane.

Dominującymi wydatkami były:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 34.781 tys. zł, tj. 41,7% wydatków
ogółem,

- wydatki majątkowe w kwocie 25.682 tys. zł, tj. 30,8% wydatków ogółem,

- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 8.432 tys. zł, tj. 10,1% wydatków
ogółem,

- wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 6.265 tys. zł, tj. 7,5%
wydatków ogółem,

- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 4.653 tys. zł, tj. 5,6% wydatków
ogółem.

Zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 25.682 tys. zł, tj. 99,5% budżetu
po zmianach. W 2001 r. realizowano przedsięwzięcia inwestycyjne na obiektach
w: Warszawie (ul. Towarowa i ul. Kłobucka), Białymstoku, Gdańsku, Gdyni,
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Katowicach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Poznaniu, Wieliczce i we Wrocławiu.
W ocenie NIK zadania realizowano zgodnie z planem rzeczowo-finansowym,
dostosowując ich zakres do posiadanych środków.

W 2000 r. na wydatki majątkowe wykorzystano 12.064,4 tys. zł, natomiast
41.300 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r.
w sprawie środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Z tej kwoty
w 2001 r. wydatkowano 41.299,7 tys. zł na sfinansowanie zadań ujętych w wykazie.
W ocenie NIK środki z 2000 r. wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły przekazania należności za usługi
na podstawie faktury wystawionej przed datą sporządzenia protokołu odbioru robót
bądź zatwierdzeniem kwoty do wypłaty przez osoby upoważnione w regulaminie
organizacyjnym w kwocie 1.432,7 tys. zł, tj. 1,72% wydatków zrealizowanych przez
IPN.

Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.500 tys. zł przyznane,
stosownie do uchwały nr 151/2001 Rady Ministrów z 3 października 2001 r.,
�na dokończenie zadań inwestycyjnych�, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem
na sfinansowanie robót ogólnobudowlanych i adaptacyjnych wykonanych w 3
oddziałach oraz przy ul Kłobuckiej w Warszawie.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. w części 13 � IPN wyniosło 804 osoby.

W porównaniu do 2000 r. było ono wyższe o 731 osób, a w porównaniu do planowanego

limitu zatrudnienia było niższe o 293 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym) w 2001 r. wyniosło 3.126 zł i w porównaniu do 2000 r. (3.815 zł) w ujęciu

nominalnym obniżyło się o 18,0%, a w warunkach porównywalnych o 22,3%.

Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych były zgodne z danymi

źródłowymi ujętymi w ewidencji księgowej.

Na koniec 2001 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

Przychody Gospodarstwa Pomocniczego w 2001 r. wyniosły 2.729 tys. zł i były

niższe o 34,5% od kwoty w planie finansowym po zmianach. Wydatki wyniosły

2.738 tys. zł i były o 43,1% niższe od kwoty ujętej w planie finansowym po zmianach.
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Na koniec 2001 r. Gospodarstwo odnotowało stratę w kwocie 9,6 tys. zł. W ocenie

NIK krótki okres działalności Gospodarstwa był przyczyną znacznych rozbieżności

między planowanymi, a zrealizowanymi przychodami i wydatkami.

Stwierdzono, że plan finansowy dla Gospodarstwa Pomocniczego IPN został

opracowany niezgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie

szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów

budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych

zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe

i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej � Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie

mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Organizację kontroli finansowej w IPN w sposób gwarantujący przestrzeganie

zasad odprowadzania dochodów i regulowania płatności.

2. Opracowywanie rocznych planów finansowych Gospodarstwa Pomocniczego

z zachowaniem przepisu art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1998 r.

o finansach publicznych i § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 grudnia 2000 r.

3. Podjęcie przedsięwzięć dla likwidacji straty Gospodarstwa Pomocniczego.

CZĘŚĆ 14 � RZECZNIK PRAW DZIECKA

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie planowano dochodów w części 14
budżetu państwa. W 2000 r. w tej części budżetu państwa nie zrealizowano żadnych
dochodów.
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Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 3,9 tys. zł.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły bezzasadnego zakwalifikowania na dochody kwoty 1,9 tys. zł
oraz nieterminowego przekazania na centralny rachunek bieżący budżetu państwa
dochodów w kwocie 1,7 tys. zł. Ponadto nie pobrano wynagrodzenia płatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych w kwocie 0,4 tys. zł, przez co kwota ta została
zaliczona na dochody podatkowe budżetu państwa zamiast na dochody niepodatkowe.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 14 � Rzecznik
Praw Dziecka w wysokości 3.434 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zmniejszone o 10,5 tys. zł, do łącznej wysokości 3.423,5 tys. zł. Zmniejszenia
wydatków dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wynikały z ograniczenia
od dnia 1 marca 2001 r. wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe.

Zrealizowane w 2001 r. wydatki wyniosły 3.366,1 tys. zł, tj. 98,3% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.949,6 tys. zł, tj. o 708%, a realnie wzrosły o 666%. Tak znaczący wzrost
wydatków w 2001 r. wynika z faktu funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw
Dziecka dopiero od II półrocza 2000 r. (w 2000 r. przeciętne zatrudnienie finansowane
w części 14 budżetu państwa wynosiło zaledwie 2 pełnozatrudnionych).

Zrealizowane wydatki w całości  służyły sfinansowaniu działalności Rzecznika
Praw Dziecka oraz organizacji i utrzymania Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy:
4010, 4110 i 4120) wynoszące łącznie 1.344,1 tys. zł (39,9% wydatków ogółem),
zakup usług pozostałych (paragraf 4300) � 879,2 tys. zł (26,1% wydatków ogółem),
zakupy inwestycyjne (paragraf 6060) � 499,7 tys. zł (14,8% wydatków ogółem) oraz
zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) � 488,2 tys. zł (14,5% wydatków
ogółem).

Efektami rzeczowymi zrealizowanych wydatków było:

- wyposażenie Biura Rzecznika Praw Dziecka w niezbędne urządzenia i meble
biurowe,
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- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego w ilości zapewniającej dobre
wyposażenie wszystkich stanowisk pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka,

- zakup 2 samochodów osobowych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 20 osób. W porównaniu do 2000 r.
przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 18 osób, tj. o 900%.

W porównaniu do planowanego stanu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 5 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.771 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
niższe o 8% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 12,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 24%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 100,7 tys. zł, w tym
nie było zobowiązań wymagalnych. Na koniec grudnia 2000 r. zobowiązania nie
występowały.

W części 14 budżetu państwa nie funkcjonowały zakłady budżetowe
i gospodarstwa pomocnicze. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, będące jedyną w tej
części budżetu państwa jednostką budżetową, nie posiadało rachunku środków
specjalnych.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości w zakresie
wydatków dotyczyły:

- dokonania wydatków w kwocie 4,9 tys. zł na składkę emerytalną
niepełnosprawnego pracownika Biura Rzecznika Praw Dziecka za okres pięciu
miesięcy 2001 r., mimo przysługującego zwolnienia z tej składki. Dopiero w lutym
2002 r. skorygowano rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
o nadpłaconą w ten sposób składkę emerytalną, a uzyskane środki w kwocie
4,9 tys. zł przekazano jako dochody na centralny rachunek bieżący budżetu
państwa;

- przekazania z budżetu Rzecznika Praw Dziecka jako dochody na centralny
rachunek bieżący budżetu państwa kwoty 1,8 tys. zł, stanowiącej równowartość
składki emerytalnej pracownika niepełnosprawnego za trzy miesiące 2001 r.
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w części należnej od pracodawcy, z której Biuro Rzecznika było zwolnione.
Oznacza to sfinansowanie tej kwoty (poniesienie wydatku) z budżetu Rzecznika;

- zakupu rzutnika pisma za cenę wyższą o 0,3 tys. zł od ustalonej w umowie
z dostawcą. Nadpłaconą kwotę Biuro Rzecznika Praw Dziecka wyegzekwowało od
dostawcy dopiero w marcu 2002 r.;

- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w Biurze Rzecznik Praw Dziecka
w październiku i listopadzie 2001 r. w pełnym wymiarze czasu pracy specjalisty
do spraw zamówień publicznych, będącego jednocześnie pełnoetatowym
pracownikiem Bielańskiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie, którego
wynagrodzenie za ten okres wyniosło łącznie 8,8 tys. zł.

Ponadto w zakresie wydatków stwierdzono:

- udostępnienie Rzecznikowi Praw Dziecka lokalu mieszkalnego, wynajmowanego
przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka od Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, bez jednoczesnego uregulowania warunków zajmowania
tego lokalu. Skutkiem tego Rzecznik Praw Dziecka nieodpłatnie korzystał z lokalu,
na który Biuro Rzecznika Praw Dziecka wydatkowało w 2001 r. z tytułu czynszu
najmu łącznie 4,8 tys. zł;

- niekorzystne dla budżetu państwa, ze względu na efektywność wydatków, zlecenie
pracownikowi Bielańskiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie
prowadzenia w Biurze Rzecznika Praw Dziecka spraw z zakresu zamówień
publicznych w okresie od 3 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2002 r. za stałym
wynagrodzeniem 3,5 tys. zł miesięcznie. Umowa zlecenia w tej sprawie została
wypowiedziana przez zleceniobiorcę ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2002 r.

Po stronie wydatków nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów

publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 14 � Rzecznik Praw Dziecka, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapewnienie przekazywania zrealizowanych dochodów na centralny rachunek

budżetu państwa w obowiązujących terminach.

2. Uregulowanie warunków korzystania przez Rzecznika Praw Dziecka z lokalu

mieszkalnego wynajmowanego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

CZĘŚĆ 16 � KANCELARIA PREZESA RADY MNISTRÓW

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 10.157,0 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 1.203 tys. zł, tj. o 13,4%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 1.553,0 tys. zł,

tj. o 13,3%, a realnie były niższe o 17,8%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpłaty ze środków specjalnych

�Pomoc dla Powodzian� (5.553 tys. zł), wpłaty z zysku Gospodarstwa Pomocniczego

KPRM (3.648 tys. zł), wpłaty ze środków specjalnych �Legislacja� (1.760 tys. zł).

W toku kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia

dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 16 � Kancelaria

Prezesa Rady Ministrów w wysokości 92.030,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki

zostały zwiększone o 37.977,0 tys. zł, do łącznej wysokości 130.007,0 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in.: § 4600 � kary i odszkodowania wypłacane na

rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 2583 � dotacja

podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

(finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych), § 4300 � zakup usług

pozostałych, § 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom.

Zrealizowane wydatki wyniosły 123.035 tys. zł, tj. 94,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 17.029,0 tys. zł, tj. o 16,1%, a realnie wzrosły o 10%.
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Najwyższe wydatki zrealizowano w dziale 750 � Administracja publiczna,

rozdział 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,

w których wykonanie łącznie wyniosło 65.804,0 tys. zł, co stanowiło 93,8% wydatków

określonych dla tego rozdziału w ustawie budżetowej i planie po zmianach, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wyniosły
24.360,4 tys. zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości
4.884,3 tys. zł;

- wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) wyniosły 18.762,0 tys. zł,
co stanowiło 109,8% kwoty określonej w ustawie budżetowej i 99,4% planu
po zmianach;

- wydatki inwestycyjne (§ 6050) wyniosły 201,0 tys. zł, co stanowiło 6,3% kwoty
określonej w ustawie budżetowej i planie po zmianach. Powyższe wydatki
przeznaczono na uregulowanie zobowiązań z 2000 r.;

- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wyniosły 271,0 tys. zł, co stanowiło
25,0% kwoty określonej w ustawie budżetowej i planie po zmianach. Powyższe
wydatki przeznaczone zostały na zakup środków trwałych - 174,1 tys. zł oraz
wartości niematerialnych i prawnych - 96,9 tys. zł. W ramach tych środków
zakupiono m.in. kopiarkę za kwotę 85,8 tys. zł, oraz systemy zarządzania
i udostępniania baz danych za kwotę 26,5 tys. zł.

Niskie wykonanie wydatków w §§ 6050 i 6060 wynikało z faktu zablokowania

wydatków Kancelarii, dokonanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie

państwa na rok 2001 i spowodowało podjęcie decyzji o ograniczeniu wydatków

inwestycyjnych Kancelarii, przeznaczonych m.in. na modernizację obiektu

w Al. Ujazdowskich 1/3 oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1650 osób, w tym w dziale 750 �

Administracja Publiczna - 582 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 22 osoby, tj. o 1,3%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 277 osób, w całości w dziale 750.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.599 zł,

w tym w dziale 750 � 4.682 zł. W porównaniu do 2000 r. w KPRM przeciętne

miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 7% w ujęciu nominalnym,

a realnie wzrosło o 1,5%.

W porównaniu do planu po zmianach na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 3.432 tys. zł, w tym

wymagalne 16 tys. zł, co oznacza w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r.

odpowiednio spadek o 4% i wzrost o 166,7%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 0,2 tys. zł. W roku 2000 nie dokonywano zapłaty odsetek z tytułu

nieterminowej płatności zobowiązań.

Przychody Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii i środków specjalnych

w 2001 r. wyniosły 238.307,0 tys. zł i były wyższe o 21,8% od kwoty po zmianach.

Wydatki Gospodarstwa Pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 163.718 tys. zł i były o 8,7% niższe od kwoty planowanej (po zmianach)

oraz o 20,7% wyższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły

12.791 tys. zł i były wyższe o 29% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- niezrealizowania 3 wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, sformułowanych
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 maja 2001 r. skierowanym do Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po kontroli wykonania budżetu w 2000 r.
w części 16 � Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dotyczących:

- realizacji wniosku sformułowanego w wystąpieniu po kontroli wykonania
budżetu państwa w 1999 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
dotyczącego rzetelnego i zgodnego z przepisami zarządzenia Nr 1 Dyrektora
Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzenia w Kancelarii
ilościowo-wartościowej ewidencji środków trwałych,

- podjęcia działań w celu ustalenia jakiego rodzaju artykuły wyposażenia wnętrz
zostały zakupione przez Czerniejewskie Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe
ze środków budżetowych Kancelarii w związku z organizacją w zespole
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pałacowym w Czerniejewie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych
oraz podjęcie działań w celu ich odzyskania lub uzyskania zwrotu kosztów
poniesionych w związku z ich zakupem,

- rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych ruchomych oraz pozostałych
środków trwałych w Intendenturze Al. Ujazdowskie 1/3 oraz inwentaryzacji
sprzętu informatycznego przeprowadzonych w 2000 r. w sposób zgodny
z zasadami określonymi w § 5 zarządzenia Nr 1 Dyrektora Generalnego
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

- naruszenia art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
poprzez zaksięgowanie operacji gospodarczych (na kwotę 194,9 tys. zł)
dotyczących kosztów różnych okresów, bezpośrednio w koszty, z pominięciem
konta rozliczeń międzyokresowych kosztów;

- unieważnienia, przy zastosowaniu nieprawidłowej podstawy prawnej umowy
zawartej pomiędzy Kancelarią a Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP na realizację zadania obejmującego m.in.
profilaktykę w zakresie alkoholizmu i narkomanii oraz przeciwdziałania aktom
przemocy wśród dorastającej młodzieży.

W ramach przeprowadzonej w Gospodarstwie Pomocniczym Kancelarii

kontroli udzielania zamówień publicznych, realizowanych ze środków budżetowych

Kancelarii oraz ze środków specjalnych �Legislacja� stwierdzono, że w 2 przypadkach

nie zostały zachowane wymagania określone wewnętrznym regulaminem udzielania

zamówień publicznych obowiązującym w Gospodarstwie Pomocniczym od 30 grudnia

1999 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

w 2001 r. w części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapewnienie rzetelnego i zgodnego z przepisami zarządzenia Nr 1 Dyrektora

Generalnego Kancelarii prowadzenia w Kancelarii ilościowo-wartościowej

ewidencji środków trwałych, zgodnie z ubiegłorocznym wnioskiem NIK.
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2. Odzyskanie artykułów wyposażenia wnętrz, które zostały zakupione przez Czerniejewskie
Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe ze środków budżetowych Kancelarii w związku
z organizacją w zespole pałacowym w Czerniejewie polsko-niemieckich konsultacji
międzyrządowych lub uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z ich
zakupem, czego dotyczył ubiegłoroczny wniosek NIK.

3. Realizację wniosku NIK sformułowanego po kontroli wykonania budżetu przez
Kancelarię w 2000 r., dotyczącego rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych
ruchomych oraz pozostałych środków trwałych w Intendenturze Al. Ujazdowskie 1/3
oraz inwentaryzacji sprzętu informatycznego przeprowadzonych w 2000 r., w sposób
zgodny z zasadami określonymi w § 5 zarządzenia Nr 1 Dyrektora Generalnego
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tj. poprzez podjęcie działań w celu odzyskania
brakujących składników majątkowych bądź obciążenie osób materialnie
odpowiedzialnych i ujęcie tego rozliczenia w księgach rachunkowych Kancelarii.

4. Księgowanie operacji gospodarczych dotyczących kosztów różnych okresów,
zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. z uwzględnieniem konta
rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ponadto NIK uznała za celowe podjęcie przez Radę Ministrów, w ramach posiadanych
kompetencji, działań legislacyjnych zmierzających do zmiany ustawy o finansach publicznych.
Proponowane zmiany powinny, zdaniem NIK, doprowadzić do jednoznacznego określenia
zasad udzielania dotacji na realizację zadań zleconych jednostkom spoza sektora
finansów publicznych oraz dofinansowania dotacją zadań statutowych realizowanych
przez jednostki spoza sektora finansów publicznych niedziałające w celu osiągnięcia
zysku, w przypadkach gdy ich zadania są zbieżne z zadaniami publicznymi.

CZĘŚĆ 17 � ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

W 2001 r. dochodów w części 17 - Administracja publiczna nie planowano i nie
uzyskano.

Wydatki

W ustawie budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. ustalono wydatki
w części 17 - Administracja publiczna w wysokości 39.283,0 tys. zł. W trakcie 2001 r.
w wyniku dziesięciu decyzji Ministra Finansów środki na wydatki budżetowe zostały
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zwiększone do łącznej wysokości 41.923,1 tys. zł, tj. o 6,7% (zwiększenie o 2.662,1 tys. zł,
i zmniejszenie o 22,0 tys. zł) W wyniku ww. decyzji zwiększono z rezerwy ogólnej
(450,0 tys. zł) oraz rezerw celowych (2.212,1 tys. zł) wydatki o:

- 2.362,1 tys. zł w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75001 - Urzędy
naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, w § 4303 - Zakup
pozostałych usług (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)
o 2.116,0 tys. zł, w § 4304 - Zakup pozostałych usług (współfinansowanie pożyczek
i kredytów zagranicznych) o kwotę 194,4 tys. zł, w § 3034 - Różne wydatki
na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie kredytów i pożyczek zagranicznych)
w kwocie 7,6 tys. zł oraz w paragrafach wynagrodzeniowych (§§ 4010 i 4020) wraz
z pochodnymi (§§ 4110 i 4120) o kwotę 44,1 tys. zł;

- 300,0 tys. zł na stworzenie zaplecza analityczno-eksperckiego zespołów
problemowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Środki te
zwiększyły budżet części 17 o nieplanowane w ustawie budżetowej na 2001 r.
wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale
90016 - Agencja Rozwoju Komunalnego, w § 2810 - Dotacja celowa z budżetu
państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

Zrealizowane wydatki budżetowe w części 17 - Administracja publiczna

wyniosły 30.885,1 tys. zł, tj. 73,7% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r.

wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 19.041,7 tys. zł, tj. o 38,1%, realnie zaś

zmniejszyły się o 41,4%. Różnica pomiędzy kwotą wydatków określoną w planie po

zmianach a wykonaniem wydatków w 2001 r., w wysokości 11.038,0 tys. zł była

równa kwocie blokowanych środków w części 17 - Administracja publiczna,

określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków w części 17 największy

udział stanowiły wydatki poniesione w dziale 750 - Administracja publiczna, które

wyniosły 30.585,1 tys. zł i stanowiły 99,0% wydatków ogółem poniesionych w tej

części. Wydatki w tym dziale były niższe od planowanych w ustawie budżetowej

o 8.697,9 tys. zł, tj. o 22,1% i niższe od wydatków określonych w planie po zmianach

o 11.038,0 tys. zł, tj. o 26,5%.
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Dominujące kwoty wydatków w dziale 750 przeznaczono na sfinansowanie

wynagrodzeń (10.483,0 tys. zł) oraz opłacenie zakupów inwestycyjnych (8.092,2 tys. zł)

sklasyfikowanych w całości w rozdziale 75001. Wydatki te stanowiły odpowiednio

33,9% oraz 26,2% wydatków poniesionych ogółem w części 17 - Administracja

publiczna.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2001 r. w kwocie 8.092,2 tys. zł, były

niższe niż planowane o 9.711,8 tys. zł (o 54,5%), tj. o wysokość blokowanych na ten

cel wydatków. Wydatki majątkowe w całości przeznaczono na sfinansowanie

zakupów inwestycyjnych, z tego na zakup urządzeń łączności wydano 4.530,5 tys. zł,

a sprzętu informatycznego i oprogramowania - 3.561,7 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 298 osób (w całości w dziale 750)

i w porównaniu do 2000 r. było niższe o 118 osób, tj. o 28,4%. W porównaniu do

planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 59 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.931 zł i w porównaniu

do przeciętnego wynagrodzenia w 2000 r. było wyższe o 17,3% w ujęciu nominalnym.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe 19,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.159,4 tys. zł i były

niższe od zobowiązań na koniec 2000 r. o kwotę 5.376,6 tys. zł, tj. o 82,3%. Na koniec

roku nie występowały zobowiązania wymagalne. W trakcie roku w związku

z nieterminowym odprowadzaniem składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, zapłacono odsetki ze środków budżetowych części 17 -

Administracja publiczna w kwocie 355,49 zł. W 2000 r. odsetki z tytułu

nieterminowych płatności nie wystąpiły.

W 2001 r. w części 17 - Administracja publiczna inne formy organizacyjno-

prawne jednostek sektora finansów publicznych (tj. zakłady budżetowe i gospodarstwa

pomocnicze) oraz środki specjalne nie występowały.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- udzielenia dwóch zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Wartość ww. zamówień wyniosła
343,4 tys. zł brutto, w tym ze środków budżetowych części 17 - Administracja
publiczna sfinansowano wydatek w kwocie 77.286,69 zł. Zgodnie z art. 138 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych naruszenie zasad,
form lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego jest
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych,

- odprowadzenia wpłat na PFRON za miesiące styczeń i luty 2001 r. po terminie
określonym w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
nieprawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej odsetek od nieterminowych wpłat,

- zatwierdzenia i opłacenia w całości faktury, pomimo niepełnego wykonania
umowy. Wartość nadpłaconej kwoty wyniosła 334.106,34 zł - w całości ze środków
budżetowych części 17 - Administracja publiczna,

- niepełnego wykonania wniosku dotyczącego doprowadzenia do ostatecznego ustalenia
w drodze inwentaryzacji ilości i wartości składników majątku trwałego w MSWiA,

- nieokreślenia w układzie wykonawczym i planie finansowym kwoty planowanych
wydatków na opłacanie składek na PFRON,

- dokonywania płatności faktur ze środków budżetowych na wydatki majątkowe
po upływie określonego w nich terminu płatności,

- niewykazania w sprawozdaniu Rb-28 za 2001 r. w części 17 - Administracja
publiczna oraz nieujęciu w ewidencji księgowej zobowiązania z tytułu płatności
za zakup usług finansowanych ze środków budżetowych pochodzących z rezerw
celowych na współfinansowanie zadań realizowanych z kredytów i pożyczek
zagranicznych w kwocie 12.031,54 zł.

Kontrolą objęto ponadto realizację programów PHARE 1998, 1999 i 2000,

dla których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawie budżetowej

na 2001 r. został wskazany jako odpowiedzialny. Na ten cel w 2001 r. wydatkowano

bezzwrotne środki pomocowe z Unii Europejskiej w kwocie 65.707,2 tys. EUR,

co stanowiło 66,7% środków określonych w ww. ustawie. Wyniki kontroli wykazały,

że przyznane środki na realizację dwóch projektów w łącznej kwocie 700,0 tys. EUR

nie zostały przez Unię Europejską przekazane, ponieważ do końca terminu

kontraktowania nie zostały zawarte stosowne umowy.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za rok 2001 w części 17 - Administracja publiczna stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Jednocześnie NIK negatywnie ocenia niewykorzystanie bezzwrotnych środków

pomocowych Unii Europejskiej � PHARE przeznaczonych na zakup i zainstalowanie

cyfrowej platformy wymiany danych i sprzętu komputerowego2, dla których Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji w ustawie budżetowej na 2001 r. został

wskazany jako odpowiedzialny.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości polegających na udzielaniu

zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach

publicznych.

2. Doprowadzenie do ostatecznego ustalenia w drodze inwentaryzacji ilości i wartości

składników majątku trwałego w MSWiA.

3. Zabezpieczanie, już na etapie planowania wydatków budżetowych, środków na

sfinansowanie wszystkich płatności wynikających z ustaw.

4. Usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi MSWiA

w celu zapewnienia dokonywania terminowych płatności.

5. Dokonywanie, w każdym przypadku, w ewidencji finansowo-księgowej zapisów

dotyczących zdarzeń gospodarczych na właściwych kontach.

6. Dopilnowanie wykonania przez firmę Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

pełnego zakresu zadań określonych w umowie z dnia 12 grudnia 2001 r.

                                                          
2 Projekt PL 9904.04.01 realizowany w ramach programu PL 9904 - Wzmocnienie administracji wewnętrznej

oraz zarządzenie granicami w ramach Polskiego Programu Narodowego.
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CZĘŚĆ 18 � ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 364,6 tys. zł i w całości były to

dochody nieplanowane. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym

wyższe o 213,3 tys. zł, tj. o 141,0%, a realnie wzrosły o 128,4%.

Dochody zrealizowane zostały przez: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

(GUGiK) w kwocie 229,3 tys. zł, tj. 62,9% w strukturze dochodów ogółem; Główny

Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) w kwocie 128,7 tys. zł, których udział

w dochodach ogółem wyniósł 35,3%; b. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa (b. MRRiB) oraz Ministerstwo Infrastruktury (MI), w kwocie

6,6 tys. zł, których udział w dochodach ogółem wyniósł 1,8%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy uzyskane w dziale 750

� Administracja publiczna, m. in. w § 058 � grzywny i inne kary pieniężne od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 159,6 tys. zł (GUGiK),

w § 047 � wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości w kwocie 6,0 tys. zł (opłaty z tytułu służebności gruntowych -

GUGiK); w dziale 710 � Działalność usługowa, m.in. w § 242 - wpływy do budżetu

nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa

pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych w kwocie

106,1 tys. zł (ze środka specjalnego działającego do końca 2000 r. przy GUNB),

w kwocie 55,5 tys. zł (wpłaty do budżetu części zysku osiągniętego przez

gospodarstwo pomocnicze GUGiK � Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej (CODGiK) za rok 2000).

Zaległości wynosiły 430,5 tys. zł i stanowiły 58,5% ogółu należności

(735,3 tys. zł) na koniec roku budżetowego.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły: niewykazania w GUGiK należytej staranności i skuteczności

w ustalaniu i pobieraniu należnych dochodów, ponieważ:
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- GUGiK nie wyegzekwował należności budżetowych, spółki cywilnej z tytułu
opłaty za służebność gruntową w terminach zapłaty określonych w notach
księgowych i nie obciążał jej odsetkami za nieterminowe wniesienie opłat.
Należność od ww. opłat wynosiła ogółem 253,15 zł. Stanowi to naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych,

- GUGiK nierzetelnie realizował i opieszale przeprowadził odbiór umowy
nr KF -70/21/2001 z dnia 13.03.2001 r. W wyniku takiego działania wystąpiły
należności na koniec roku budżetowego z tytułu nieuregulowanych kar umownych
za niewykonanie prac przez wykonawcę ww. umowy w wysokości 304,8 tys. zł.

Poza tym w Ministerstwie Infrastruktury stwierdzono 2 przypadki nieterminowego
przekazania dochodów budżetowych na rachunki bankowe urzędu skarbowego,
tj. kwoty 52,64 zł z opóźnieniem 3 dni i kwoty 43,54 zł z opóźnieniem 8 dni, co było
niezgodne z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 18 � Architektura
i budownictwo w wysokości 45.749 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone do łącznej wysokości 45.764 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły
środków rezerwy celowej w kwocie 81,7 tys. zł, przeznaczonych głównie
na sfinansowanie dodatków służby cywilnej, na wypłaty nagrody jubileuszowej
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z pochodnymi
dla odwołanych osób z kierowniczych stanowisk państwowych. Jednocześnie
dokonano przesunięcia środków z części 18 do części 83 poz. 73 w kwocie 66,7 tys. zł
na utworzenie nowej rezerwy celowej � dotacje dla gmin na dofinansowanie budowy
gimnazjum.

Zrealizowane wydatki wyniosły 41.760 tys. zł, tj. 91,2% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym w 2001 r. niższe
o 6.063 tys. zł, tj. o 12,7%, a realnie były niższe o 17,2%.

W strukturze zrealizowanych wydatków, najwyższe wydatki poniesiono

w dziale 710 � Działalność usługowa w kwocie 32.176 tys. zł, co stanowiło 77,0%

wykonanych wydatków ogółem, z czego GUGiK w ramach rozdziału 71013 � Prace

geodezyjne i kartograficzne wydatkował kwotę 19.344 tys. zł, tj. 60,1% wydatków
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działu 710 i 46,3% wydatków ogółem. W dziale 710 plan wydatków po zmianach

wyniósł 35.894 tys. zł i był zmniejszony o 14 tys. zł , tj. o 0,04% w stosunku do kwoty

przyjętej w ustawie budżetowej. Plan po zmianach został zrealizowany w 89,6%.

W rozdziale 71013 plan wydatków wg ustawy budżetowej wynosił 22.642 tys. zł i nie

został w ciągu roku budżetowego zmieniony. Wykonanie wydatków wyniosło

19.343,6 tys. zł, tj. 85,4%.

Wydatki poniesione w dziale 710 rozdziale 71000 � Integracja z Unią

Europejską, wykonane zostały w 106 tys. zł, tj. 53,8% plan.

GUGiK, pomimo braku rozdziału dotyczącego Integracji z Unią Europejską

w planie finansowym Urzędu, wydatkował z różnych rozdziałów klasyfikacji

budżetowej kwotę 3.037,4 tys. zł na realizację zadań związanych ze współpracą

z zagranicą i Integracją z Unią Europejską.

GUNB w roku 2001 nie ponosił wydatków na Integrację z Unią Europejską.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.836 tys. zł wykonane zostały

w kwocie 2.749 tys. zł, tj. w 96,9%. GUNB wykonał 97,3% planowanych wydatków

(109 tys. zł), a GUGiK 99,7% (2.638 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 269 osób, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna - 95 osób. W porównaniu do roku 2000 przeciętne

zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 3 osoby, tj. o 1,1%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 15 osób, a w dziale 750 o 8 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.449 zł,

w tym w dziale 750 � 3.597 zł. W porównaniu do roku 2000 przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 9,7% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 4,0%. W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto wzrosło o 162 zł, tj. o 4,9%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 935 tys. zł i były to

w całości zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności jednostek.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. (niedotowanego gospodarstwa pomocniczego Centralnego

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonującego przy GUGiK),

wyniosły 6.320,5 tys. zł i były wyższe o 24,7% od kwoty planowanej (po zmianach).

Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 6.293,4 tys. zł i były
wyższe o 24,1% od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 11,7% wyższe niż
wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 55,5 tys. zł i były wyższe o 19,1%
od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły

naruszenia prawa, w tym:

- GUGiK w ramach wydatków działu 710 rozdziału 71013 - Prace geodezyjne
i kartograficzne nielegalnie, tj. z naruszeniem art. 7d pkt 1 i 5 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wydatkował kwotę 780 tys. zł finansując
środkami budżetowymi GUGiK zadania starostów. Z wnioskiem o zaniechanie
finansowania ze środków budżetu GUGiK, wystąpiła NIK do b. Ministra RRiB
i do GGK po kontroli wykonania budżetu państwa w 2000 r. Wniosek ten nie został
zrealizowany.

- Ministerstwo Infrastruktury nielegalnie wydatkowało kwotę 24,4 tys. zł w związku
z nieprawidłowym zastosowaniem przepisów art. 71 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Zamówienia
udzielono w trybie z wolnej ręki i niezgodnie z prawem podzielono zamówienia
na części o wartości poniżej 3000 EUR, co stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych.

- GUGiK z naruszeniem art. 28 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
wydatkował środki w kwocie 75,0 tys. zł na zakup sprzętu na wyposażenie
�laboratorium akredytowanego� do atestacji i uwierzytelnienia sprzętu
geodezyjnego dla Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK). Majątek ten odzyskano
w toku kontroli.

- GUGiK niewłaściwe stosował obowiązujące zasady gospodarki finansowej
określonej w art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W planie rzeczowo�
finansowym na 2001 r., nie zaplanował wydatków w rozdziale 75005 w § 4140 �
Wpłaty na PFRON oraz wydatków na zasiłki rodzinne w ramach uposażenia
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żołnierzy zawodowych w rozdziale 75005 § 4050 - Uposażenie żołnierzy
zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, a także nie dokonywał
obowiązujących miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) od stycznia do kwietnia 2001 r. Należne wpłaty za 4
miesiące w wysokości 4,1 tys. zł plus odsetki za nieterminową wpłatę należności
w wysokości 0,4 tys. zł przekazano na rachunek PFRON w dn. 20.06.2001 r.

Inne nieprawidłowości dotyczyły:

- kwoty 70,0 tys. zł, która została zaplanowana w dziale 710 rozdziale 71000 �
Integracja z Unią Europejską a nie została w nim zaewidencjonowana
i wydatkowana, lecz rozliczona w ramach rozdziału 71095,

- kwoty 18 tys. zł, nieplanowanej a wydatkowanej w ramach działu 710 rozdziału
71000 � Integracja z Unią Europejską,

- kwoty 44,5 tys. zł, w ramach której zawarte umowy GUGiK z GODGiK nie zostały
rzetelnie rozliczone, zgodnie z przyjętymi przez ww. jednostki �Zasadami
Rozliczania Kosztów�,

- kwoty 39,6 tys. zł dotyczącej rozliczenia w GUGiK delegacji zagranicznych w 6
skontrolowanych przypadkach niezgodnie z przepisami § 11 pkt 1 i 2 zarządzenia
nr 7/GGK/97 z dnia 1 lipca 1997 r. Głównego Geodety Kraju w sprawie podróży
służbowych poza granicami kraju pracowników Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii.

Ponadto ustalono, że:

- plan finansowy GUGiK i GUNB na rok 2001 opracowany został w jednostkach
w oparciu o dane wynikające z ustawy budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca
2001 r., gdyż dysponent części budżetowej - 18 (b. Minister RRiB) nie wypełnił
obowiązków wynikających z przepisu art. 88 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych i nie przekazał jednostkom podległym - GUGiK i GUNB
informacji o kwotach i ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, w tym
wynagrodzeń oraz limitach zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń,

- Minister Finansów przekazał dysponentowi części � 18 budżetu państwa, decyzje
z dnia 30 maja 2001 r. oraz z dnia 29 października 2001 r. dotyczące zmian
w budżecie państwa w zakresie przesunięcia środków z rezerwy celowej część 83 �
Rezerwy celowe poz. 33 do części 18 i decyzje z dnia 5 czerwca 2001 r. dotyczącą
zmian w budżecie państwa w zakresie przesunięcia środków z części 18, 27, 34
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do części 83 poz. 73. Dysponent części budżetowej � 18 (b. Minister RRiB oraz
Minister Infrastruktury) przekazał GUNB kopie ww. decyzji, ale nie podjął decyzji
o zmianie planu finansowego GUNB. GUNB wprowadził na podstawie decyzji
Ministra Finansów zmiany w planie finansowym,

- GUGiK w dziale 710 � Działalność usługowa w rozdziale 71013 � Prace
geodezyjne i kartograficzne i GUNB w dziale 710 � Działalność usługowa
w rozdziale 71015 � Nadzór budowlany nie wykazał należytej staranności
w opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego i jego prawidłowej realizacji.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 rok w części 18 � Architektura i budownictwo, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Infrastruktury o:

1. Właściwe realizowanie wobec jednostek podległych obowiązku przekazywania
informacji określonych w art. 88 i 89 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększenie nadzoru nad wydatkowaniem środków budżetowych, w tym podjęcie
działań mających na celu zaniechanie finansowania przez GUGiK zadań starostów.

3. Pełną realizację wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym
z dnia 19 kwietnia 2002 r.

CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 126.571.187 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 10.188.473 tys. zł, tj. o 7,4%,
a w stosunku do ustawy przed zmianami o 18.788.473 tys. zł, tj. o 12,9%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.278.274,5 tys. zł, tj. o 1,8%, a realnie były niższe o 3,5%.

Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu podatkowych
należności budżetu państwa w kwocie 119.101.327,5 tys. zł, co stanowiło 94,1%
zrealizowanych dochodów.
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Zrealizowane dochody podatkowe w stosunku do ustawy budżetowej
(129.106.671 tys. zł) były niższe o 7,7%, a w relacji do ustawy przed zmianami
(137.701.500 tys. zł) o 13,5%. W porównaniu do wykonania 2000 r.
(119.643.904,9 tys. zł) dochody te były niższe nominalnie o 0,5%, a realnie o 5,6%.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli znaczne osłabienie tempa rozwoju

gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej może uzasadnić tylko część różnicy

pomiędzy prognozą dochodów podatkowych, a ich wykonaniem. Pozostałą część

niewykonania planu dochodów, należy przypisać działaniu takich czynników, jak

przeszacowanie wartości zmian systemowych, niewykonanie założonych wskaźników

ściągalności, przyjęcie zawyżonej bazy podatkowej. W efekcie nietrafionych prognoz

podstawowych zmiennych makroekonomicznych oraz skutków zmian systemowych,

zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, plan dochodów podatkowych nie mógł zostać

zrealizowany. W wartościach bezwzględnych wykonanie dochodów podatkowych

było niższe aż o 18.600.172,5 tys. zł od przyjętej w ustawie budżetowej z 1 marca

2001 r. oraz o 10.005.343,5 tys. zł od przyjętej zmiany do ustawy budżetowej w lipcu

2001 r.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wzrosła z 10.274.481 tys. zł w 2000 r.

do 12.811.142,5 tys. zł w 2001 r., tj. o 24,6%. Relacja należności do dochodów

wzrosła z 8,3% w 2000 r. do 10,1% w 2001 r. Kwota nieuregulowanych należności

podatkowych, stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2001 r., wyniosła

12.652.425,5 tys. zł i była wyższa o 25,8% od kwoty należności na koniec 2000 r.

(10.058.927,9 tys. zł). Pogorszenie wystąpiło także w bieżącej ściągalności należności.

Wskaźnik ściągalności egzekucyjnej mierzony kwotą zaległości podatkowych

wyegzekwowanych do objętych tytułami zmniejszył się z 48,9% w roku 2000

do 34,5% w roku 2001.

Najwyższa Izba Kontroli podziela pogląd, że w 2001 r. obniżenie wskaźników

efektywności egzekucji oraz realizacji tytułów wykonawczych spowodowane było

głównie pogarszającą się sytuacją finansową podmiotów gospodarczych, brakiem

płynności finansowej firm oraz narastaniem zaległości trudno ściągalnych.

Zaniedbania w tym zakresie wystąpiły jednak także w urzędach skarbowych,

na co wskazują wyniki przeprowadzonej w 29 urzędach skarbowych kontroli
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prawidłowości zabezpieczania i egzekucji zaległości podatkowych w latach

2000-2001. W skontrolowanych urzędach w 2001 r. nastąpił dalszy ponad 31% wzrost

zaległości podatkowych, zaś wobec ok. 20% zaległości (wg stanu na 31 grudnia 2001 r.),

w stosunku do których możliwe było prowadzenie egzekucji, nie były podjęte

czynności egzekucyjne. W większości urzędów skarbowych tytuły wykonawcze

wystawiane były po upływie 30 dni od terminu płatności lub wysłania upomnienia.

Nadal występowały przypadki nieuzasadnionych opóźnień w podejmowaniu

postępowań egzekucyjnych oraz prowadzeniu kolejnych czynności. Pogorszeniu

uległa również efektywność egzekucji, mierzona stosunkiem kwoty wyegzekwowanych

zaległości podatkowych do kwoty objętej tytułami wykonawczymi. W 29 skontrolowanych

urzędach skarbowych obniżyła się ona z 37,5% w 2000 r. do 32,7% w 2001 r.

Poprawę odnotowano, natomiast w zakresie stosowania przez urzędy skarbowe

zabezpieczeń na majątku dłużników, o co wnioskowała Najwyższa Izba Kontroli

po kontroli przeprowadzonej w 2000.

W 2001 r. w części 19 zrealizowane zostały dochody niepodatkowe na kwotę

7.469.859,5 tys. zł, co stanowiło 97,6% przyjętych prognoz. W porównaniu

do wykonania 2000 r. (4.648.557,6 tys. zł) były one wyższe nominalnie o 60,7%,

a realnie o 52,3%.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie planowania

i wykonania dochodów dotyczyły:

- przyjęcia zbyt optymistycznych prognoz w sferze realnej gospodarki oraz zbyt
pesymistycznego określenia prognoz w sferze nominalnej,

- nierealnego prognozowania dochodów podatkowych ujętych w ustawie budżetowej
na 2001 rok z dnia 1 marca 2001 r.,

- niewystarczającego obniżenia prognozy dochodów podatkowych budżetu państwa
przy opracowaniu nowelizacji ustawy budżetowej w lipcu 2001 r.,

- nieprzekazania podległym jednostkom (izbom skarbowym) informacji
o ostatecznych kwotach dochodów w części 19 w dziale 756 w wysokości
144.510.454 tys. zł, obejmujących przede wszystkim wpływy podatkowe
realizowane przez urzędy skarbowe,

- zwiększenia nieuregulowanych należności podatkowych z 10.058.927,9 tys. zł
w 2000 r. do 12.652.425,5 tys. zł na koniec 2001 r., tj. o 25,8%,
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- pogorszenia skuteczności egzekwowania należnych budżetowi państwa podatków.
Wskaźnik ściągalności egzekucyjnej zaległości podatkowych, mierzony kwotą
zaległości wyegzekwowanych do objętych tytułami wykonawczymi, zmniejszył się
w 2001 r. o 14,4 punktu procentowego, zaś kwota wyegzekwowanych zaległości
nominalnie zmniejszyła się o 52,1 mln zł,

- uszczuplenia dochodów budżetowych w wysokości 14.397,5 tys. zł, spowodowane
zwłoką w przygotowaniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów
znakami akcyzy3,

- zawyżenia dochodów o kwotę 151,2 tys. zł z tytułu zwrotu przez Ministerstwo
Kultury, po okresie przejściowym, środków finansowych z roku 2000
przeniesionych do tzw. wydatków niewygasających.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. określono wydatki w części 19 - Budżet,

finanse publiczne i instytucje finansowe w wysokości 2.178.398 tys. zł W ciągu

2001 r. wydatki zostały zwiększone o 30.288,7 tys. zł, do łącznej wysokości

2.208.686,7 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły sfinansowanie ulg za ubezpieczenia

komunikacyjne dla inwalidów wojennych i wojskowych (20.000 tys. zł � w rozdziale

75310), wprowadzenie czeków na paliwa rolnicze (6.500 tys. zł � w rozdziale 75095),

sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w tym odszkodowań

dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa

Polskiego (2.367,6 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.064.835,4 tys. zł (w tym wydatki

niewygasające � 874 tys. zł), tj. 93,5% budżetu po zmianach. W porównaniu

do 2000 r. wydatki były niższe w ujęciu nominalnym o 6.194,5 tys. zł, tj. o 0,3%,

a realnie o 5,5%. Obniżenie dynamiki wydatków to głównie efekt wstrzymania

przekazywania środków finansowych w kwocie 139.685 tys. zł oraz pokrywania przez

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych kosztów przesyłania rocznych

zeznań podatkowych (w 2000 r. wydatki związane z usługami pocztowymi

za przesyłanie zeznań podatkowych wyniosły 10.430,9 tys. zł).

                                                          
3 DzU nr 14, poz. 129.
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Największy udział (92,2%) w wydatkach miały wydatki w dziale 750 -
Administracja publiczna, które wyniosły 1.904.652,8 tys. zł, wydatki w dziale 757 �
Obsługa długu publicznego (5,2%) zrealizowane w kwocie 106.385,4 tys. zł, oraz
wydatki w dziale 753 � Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne � 26.888,8 tys. zł
(0,8%).

W ramach działu 750 na wydatki bieżące przeznaczono 1.869.132,1 tys. zł,

tj. 98,1% środków, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składką na

PFRON i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych � 1.390.045 tys. zł,

tj. 73% środków (99,6% planowanych wydatków po zmianach) oraz na wydatki

związane z poborem podatków � druk i dystrybucja znaków akcyzy i formularzy

podatkowych - 132.111 tys. zł, tj. 6,9% środków (81,1% planowanych wydatków

po zmianach).

Zrealizowane w 2001 r. wydatki majątkowe wyniosły 32.198 tys. zł (w tym �

niewygasające 100 tys. zł), co stanowiło 63,7% planu po zmianach. Główne pozycje

wydatków, to wydatki na budownictwo inwestycyjne � 26.140 tys. zł oraz

na komputeryzację Ministerstwa Finansów i izb skarbowych � 4.652 tys. zł.

Z wydatków poniesionych na informatyzację przeznaczono na zakupy sprzętu

komputerowego - 4.317 tys. zł, zakup oprogramowania tego sprzętu - 335 tys. zł.

W Centrali Ministerstwa Finansów w 2001 r. sfinansowano ze środków budżetowych

zakup m.in. 3 zestawów komputerowych, 27 monitorów i 3 drukarki.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. (wraz z pracownikami nie objętymi

mnożnikowym systemem wynagrodzeń) w jednostkach budżetowych części 19

wynosiło 50.949 osób, w porównaniu do 2000 r. było wyższe o 171 osób, tj. o 0,3%.

W odniesieniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe

o 486 osoby, tj. o 0,9%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. (bez premii ze środków

specjalnych) w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Finansów (dział 750

� Administracja publiczna) wyniosło 1.858 zł, a w Centrali MF � 3.238 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe

o 7,6%, a w Centrali MF o 7,7%.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (wraz z premią ze środków

specjalnych) wyniosło 3.386 zł, a w Centrali MF 5.691 zł. W porównaniu do 2000 r.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 7,3%

(w Centrali MF � 8,2%) w ujęciu nominalnym, a realnie było wyższe o 1,7%

(w Centrali MF � 2,5%).

Na koniec 2001 zobowiązania ogółem w części 19 wyniosły 110.241,3 tys. zł
i w stosunku do 2000 r. wzrosły o 2,4%. Zobowiązania wymagalne, według stanu na
31 grudnia 2001 r., wynosiły 20,8 tys. zł i powstały w 2 urzędach skarbowych.
Na koniec 2000 r. zobowiązania wymagalne nie występowały.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 19 tys. zł, w 2000 r. nie ponoszono wydatków z tytułu odsetek

za nieterminowe płatności zobowiązań.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 1.856.615,7 tys. zł i były wyższe o 2,8% od kwoty

planowanej po zmianach.

Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne w latach

2000-2001 nie otrzymywały dotacji budżetowych.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 1.601.710,4 tys. zł i były o 5,4% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 6,1% wyższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 290.827,6 tys. zł i były wyższe o 192,0% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- nietrafnego szacowania wydatków związanych z poborem podatków oraz
dystrybucją znaków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych,

- niewyodrębnienia w ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej
oddzielnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dla wydatków w wysokości
186 tys. zł poniesionych na współfinansowanie dotacji otrzymanej z Banku
Światowego,
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- niecelowego zgłaszania do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego, wielkości kwotowych nierealnych do wykorzystania (w 2000 r. �
6.177,1 tys. zł, w 2001 r. � 100 tys. zł).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia planowanie i realizację
dochodów w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz
pozytywnie ocenia wykonanie budżetu części 19 w zakresie wydatków, mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego
wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Poprawienie metod prognozowania wskaźników makroekonomicznych na
podstawie których szacuje się dochody o charakterze podatkowym oraz prognoz
dochodów podatkowych.

2. Zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych oraz egzekucji
administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe.

3. Poprawienie efektywności zarządzania środkami publicznymi poprzez wdrożenie
kwartalnego systemu monitoringu budżetu państwa, który będzie uwzględniał
analizę wskaźników zaawansowania, w celu właściwej oceny możliwości realizacji
dochodów w ciągu roku budżetowego.

4. Opracowywanie szczegółowego planu dochodów i wydatków (układ wykonawczy)
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

5. Przekazanie na dochody budżetu państwa 2002 r. kwoty 151,2 tys. zł zaliczanej
do dochodów roku 2001 oraz dokonanie stosownej korekty sprawozdań Rb-27
za rok 2001.

6. Uwzględnianie na etapie planowania realnych wielkości wydatków niezbędnych
do realizacji zadań statutowych.

7. Zgłaszanie do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
wyłącznie wydatków realnych do wykorzystania w roku następnym.

8. Prawidłowe klasyfikowanie wydatków ponoszonych na współfinansowanie
wydatków ze środków bezzwrotnych.



79

CZĘŚĆ 20 � GOSPODARKA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 26.947 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 6.656 tys. zł, tj. o 32,8%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 13.026 tys. zł,

tj. o 32,6%, a realnie były niższe o 36,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy:

- w dziale 750 � Administracja państwowa, w wysokości 20.149 tys. zł, tj. 359,9%
kwoty założonej w ustawie budżetowej,

- w dziale 100 � Górnictwo i kopalnictwo w wysokości 4.047 tys. zł, tj. 35,8% kwoty
założonej w ustawie budżetowej,

- w dziale 150 � Przetwórstwo przemysłowe w wysokości 1.396 tys. zł, tj. 634,5%
kwoty założonej w ustawie budżetowej.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości po stronie

dochodów dotyczyły:

- niewyegzekwowania od 9 podmiotów górnictwa węgla kamiennego kwoty
2.230 tys. zł, stanowiącej niewykorzystaną części dotacji udzielonych w 1999 r.;

- nieodprowadzenia do budżetu kwoty 4,5 tys. zł, pozostałej w zlikwidowanym
gospodarstwie pomocniczym, co było sprzeczne z postanowieniami art. 20 ust. 5
ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że składniki majątkowe, należności
i zobowiązanie zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka
budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 20 - Gospodarka

w wysokości 2.058.087 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 53.285 tys. zł, do łącznej wysokości 2.111.372 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły m.in. następujących paragrafów klasyfikacji wydatków:

- § 2580 � Dotacja podmiotowa z  budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych � 40.800 tys. zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na
dotacje na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych na potrzeby obrony
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państwa dla 17 przedsiębiorców (30.000 tys. zł.) oraz odprawy bezwarunkowe dla
zwalnianych pracowników Kopalnie i Zakłady Przetwórstwa Siarki �Siarkopol�
w Tarnobrzegu którzy nie nabyli uprawnień przedemerytalnych (10.800 tys. zł).

- § 4300 � Zakup usług pozostałych � 2.525 tys. zł,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla
pracowników centrali Ministerstwa � 1.173 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.954.034 tys. zł, tj. 92,5% budżetu po

zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 452.811 tys. zł, tj. o 18,8%, a realnie były niższe o 23,0%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w 2001 r. największy udział miały

wydatki w działach: 100 � Górnictwo i kopalnictwo � 1.474.268 tys. zł, 75,4% oraz

750 � Administracja publiczna � 213.492 tys. zł, tj. 10,9%,

W dziale 100 zrealizowano wydatki w wysokości 1.474.268 tys. zł, tj. 96,3%

w stosunku do kwoty 1.530.213 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i 95,7%

w stosunku do kwoty 1.541.013 tys. zł w budżecie po zmianach.

Środki budżetowe w dziale 100 przeznaczono głównie na dotacje dla górnictwa

węgla kamiennego (rozdział 10001), które zrealizowano w wysokości 1.377.644,6 tys. zł,

tj. 95,4% w stosunku do kwoty 1.442.896 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej

i w budżecie po zmianach.

Ponadto przekazano dotacje m.in. na:

- rozdział 10005 - produkcja soli, zrealizowano w wysokości 52.000 tys. zł, tj. 98,7%
kwoty 52.700 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej w tym Kopalnia Soli
�Wieliczka� otrzymała 39.500 tys. zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni,

- rozdział 10004 - kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz dotacje
do produkcji nawozów zrealizowano w wysokości 30.466 tys. zł, tj. 98,5% kwoty
30.940 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i budżecie po zmianach. Środki
te przeznaczono na dotacje dla likwidowanych kopalń siarki.
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W dziale 750 zrealizowano wydatki w wysokości 213.492 tys. zł, tj. 91,3%

w stosunku do kwoty 233.946 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i 90,4%

w stosunku do kwoty 236.288,7 tys. zł w budżecie po zmianach.

W rozdziale 75000 � Integracja z Unią Europejską zrealizowano wydatki

w wysokości 13.214,2 tys. zł, tj. 84,7% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej. Kwotę

tę przeznaczono m.in. na: wspófinansowanie programu PHARE �Spójność Społeczna

i Gospodarcza� (PL 0008.03.02).

W rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych i  centralnych organów administracji
rządowej zrealizowano wydatki w wysokości 79.444,3 tys. zł, tj. 91,2% kwoty
87.134 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej i 90,8% kwoty 87.522,9 tys. zł
w budżecie po zmianach. Środki te przeznaczono głównie na wydatki bieżące Centrali
Ministerstwa � 74.134,4 tys. zł, tj. 93,3% wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 75057 � Placówki zagraniczne zrealizowano wydatki w wysokości
101.472,5 tys. zł, tj. 90,2% kwoty 112.529 tys. zł ustalonej w ustawie budżetowej
i 89,4% kwoty 113.470,4 tys. zł przyjętej w budżecie po zmianach. Środki te
przeznaczono głównie na utrzymanie placówek ekonomiczno � handlowych
za granicą.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 726 osób, w tym w dziale 750 - 726
osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe
o 38 osób, tj. o 5,5%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 80 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  w 2001 r. wyniosło 3.463 zł,
(w dziale 750).

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2001 r. było wyższe o 1,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 102.002 tys. zł,
co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 49,7%.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. nie zapłacono odsetek.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 55.061 tys. zł i były wyższe o 1,0% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach wyniósł
832 tys. zł. W 2000 r. nie udzielono dotacji tym jednostkom sektora finansów
publicznych.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 55.044,4 tys. zł i były o 1,0% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 12,2% wyższe niż wykonanie wydatków w 2000 r.
Wpłaty do budżetu wyniosły 1,4 tys. zł. W 2000 r. wpłaty do budżetu wyniosły
również 1,4 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- wydatkowania z naruszeniem prawa kwoty 390,8 tys. zł przy udzieleniu dwóch
zamówień publicznych. Stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
stosownie do postanowień art.138 ust.1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych,

- udzielenia podmiotom hutnictwa żelaza i stali dotacji na sfinansowanie odpraw
pieniężnych i nagród jubileuszowych w kwocie przekraczającej o 330,5 tys. zł
dopuszczalny poziom finansowania tych świadczeń środkami z dotacji,

- sfinansowania z dotacji budżetowej przez Kopalnię Soli �Bochnia� kosztów
ogólnego zarządu w kwocie 2.307,5 tys. zł, poniesionych przez częściowo
likwidowany Zakład Górniczy �Bochnia�. Było to niezgodne z przepisami, zgodnie
z którymi koszty ogólnego zarządu mogły być finansowane z dotacji tylko
w zakładach górniczych całkowicie likwidowanych,

- wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem przez dwa podmioty hutnictwa kwoty
29,7 tys. zł pochodzącej z dotacji budżetowej. W wyniku działań NIK, kwotę tę
wraz z odsetkami ( łącznie 33,5 tys. zł ), huty zwróciły do budżetu.

Pozostałe nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły:

- udzielania podmiotom górnictwa niewęglowego dotacji budżetowych bez spełnienia
warunków, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji
przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego
wydobywanego metodą głębinową, tj. przed podpisaniem aneksów przedłużających
na 2001 r. ważność umów o likwidację tych podmiotów oraz na podstawie
niekompletnych wniosków,
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- przekazania podmiotom górnictwa siarki w I kwartale 2001 r. dotacji budżetowej
na sfinansowanie procesów restrukturyzacji bez normatywnego określenia
wymogów, m.in. co do zawartości wniosków o udzielenie dotacji i bez podpisania
stosownych aneksów przedłużających na 2001 r. ważność umów o prowadzenie
likwidacji. Zasady wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych
na restrukturyzację górnictwa siarki określone zostały w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. sprawie szczegółowych zasad wykorzystania
środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki. W dniu
wydania rozporządzenia budżet nie finansował już procesów restrukturyzacji
górnictwa siarki albowiem od początku II kwartału 2001 r. przejął je Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- przeznaczenia na nagrody indywidualne Ministra Gospodarki za działalność
proeksportową, dla pracowników ministerstwa i innych jednostek, kwoty
5.538,8 tys. zł, która w ocenie NIK była zbyt wysoka w stosunku do łącznych
wydatków na realizację zadań promocyjnych przez placówki ekonomiczno-
handlowe za granicą, wynoszących 5.974,7 tys. zł,

- niejasnej hierarchii podległości placówek ekonomiczno-handlowych za granicą jako
jednostek wchodzących w skład ambasad i urzędów konsularnych, a równocześnie
podległych Ministrowi Gospodarki. Miało to negatywny wpływ na strukturę
odpowiedzialności za decyzje finansowe i organizacyjne,

- finansowania w całości z części 20 � Gospodarka działalności Konsulatu
Generalnego RP w Casablance, który oprócz zadań placówki ekonomiczno-
handlowej wykonuje także w pełnym zakresie funkcje konsularne, które powinny
być finansowane z części 45 � sprawy zagraniczne. W podobnej sytuacji znajdują
się placówki w Bombaju (Indie) i Singapurze,

- nierzetelnego sporządzenia i nieterminowego przekazania niektórych sprawozdań
budżetowych dotyczących Ministerstwa Gospodarki, a także uchybień w opisach
niektórych dowodów księgowych,

- niecelowego i niegospodarnego zlikwidowania, gospodarstwa pomocniczego
Ośrodek Wczasowy Ruciane-Nida, które osiągało dodatni wynik finansowy
i utworzenia w to miejsce nowego gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Ośrodek
Szkoleniowo � Wypoczynkowy Ruciane � Nida. Rozszerzenie funkcji ośrodka
o działalność szkoleniową nie wymagało decyzji o jego likwidacji. Decyzja taka
umożliwiła, natomiast przekazania nowemu gospodarstwu pomocniczemu dotacji
na pierwsze wyposażenie  w kwocie 800,0 tys. zł.
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Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli jednostek

podległych, nadzorowanych lub korzystających ze środków dotacji dotyczyły:

- narastania zaległych zobowiązań podmiotów gospodarczych wobec byłej Agencji
Techniki i Technologii (obecnie wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)
z tytułu udzielonych pożyczek. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2001 r.
wyniosła 4.290,0 tys. zł od 22 firm, podczas gdy na koniec roku 2000 ze spłatą
1.628 tys. zł zalegało 12 firm,

- nieprzekazania Ministrowi Finansów przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości planu finansowego Agencji, po jego zatwierdzeniu przez
Ministra Gospodarki. Było to naruszenie obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 3
ustawy o finansach publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 20 � Gospodarka, pomimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wyegzekwowanie od podmiotów gospodarczych zwrotu do budżetu kwot dotacji

niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz

z należnymi odsetkami.

2. Zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przepisów regulujących zasady i tryb

przyznawania oraz przeznaczenie i dopuszczalną wysokość dotacji dla podmiotów

gospodarczych.

3. Zapewnienie rzetelnego sporządzania i terminowego przekazywania sprawozdań

budżetowych oraz niedopuszczenia do naruszeń ustawy o rachunkowości przy

dokumentowaniu operacji gospodarczych i prowadzeniu ewidencji księgowej.

4. Zaniechanie finansowania z części 20 � Gospodarka zadań, które powinny być

finansowane z części 40 � Turystyka.

5. Niedopuszczenie do kolejnych przypadków naruszeń form, zasad i trybu udzielania

zamówień publicznych ustalonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
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6. Dokonywanie rzetelnej analizy celowości decyzji o przekształcaniu gospodarstw
pomocniczych i przestrzeganie przepisów regulujących przejmowanie majątku
gospodarstw likwidowanych.

7. Podjęcie skutecznych działań na rzecz uporządkowania statusu placówek
ekonomiczno-handlowych za granicą.

8. Uregulowanie � w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Spraw
Zagranicznych - zasad finansowania konsulatów w Casablance, Bombaju
i Singapurze zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

CZĘŚĆ 21 � GOSPODARKA MORSKA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 11.490,7 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej były wyższe o 522,7 tys. zł, tj. o 4,8%. W porównaniu z 2000 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.234,9 tys. zł, tj. o 12%, a realnie
wzrosły o 6,2%. Głównym źródłem dochodów w 2001 r. - 11.071,1 tys. zł (96,3%),
były wpływy z urzędów morskich, które zrealizowały plan dochodów w 106,7%.

Podstawowymi źródłami dochodów były wpływy z usług w wysokości
7.031 tys. zł, obejmujące opłaty portowe i oznakowania nawigacyjnego oraz wpływy
z dzierżawy terenów portowych (61,2%) i wpływy z różnych opłat, wynoszące
3.029 tys. zł, m.in. z tytułu nakazów płatniczych wystawionych na podstawie
przepisów o bezpieczeństwie morskim i egzaminów na stopnie oficerskie (26,4%).

Zaległości w dochodach wyniosły 922 tys. zł i powstały głównie w urzędach
morskich (921 tys. zł). Zaległości te zmniejszyły się - w porównaniu ze stanem
na koniec roku poprzedniego - o 44%. Na zmniejszenie zaległości wpływ miały
działania urzędów morskich, które wykorzystywały posiadane możliwości prawne,
w celu egzekwowania zaległych dochodów od dłużników.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 21 � Gospodarka
morska w wysokości 258.860 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone
z rezerw celowych i rezerwy ogólnej o 13.527 tys. zł, do łącznej wysokości
272.387 tys. zł. W IV kwartale 2001 r. zablokowane zostały wydatki w wysokości
16.624 tys. zł, tj. 6,4% ogólnej ich kwoty.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 255.476 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach.
W porównaniu z 2000 r., wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 23.089 tys. zł,
tj. o 8,3%, a realnie niższe o 13,1%.

W ciągu roku budżetowego dokonano przeniesień wydatków na kwotę
2.676,2 tys. zł. M.in. decyzją z 20 sierpnia 2001 r. przeniesiono środki w wysokości
2.000 tys. zł między zadaniami inwestycyjnymi, realizowanymi przez Urzędy Morskie
w Szczecinie i Słupsku, tj. z zadania p.n. �Modernizacja toru wodnego Szczecin �
Świnoujście� na zadanie pn. �Przebudowa wejścia do Portu w Kołobrzegu�. Decyzja
ta wskazuje na niewystarczające rozpoznanie potrzeb finansowych realizowanych
zadań, na etapie projektowania budżetu. Uniemożliwiła ona ponadto Urzędowi
Morskiemu w Szczecinie, uregulowanie zobowiązań w wysokości 1.099 tys. zł,
powstałych w związku z realizacją inwestycji. Wyniki analizy wydatków poniesionych
w 2001 r. przez ten Urząd wskazywały także, że z braku środków nie wykonał on
wielu pilnych prac hydrotechnicznych oraz robót remontowych.

Zaplanowane dotacje i subwencje (po zmianach) w wysokości 65.177 tys. zł
zrealizowano w kwocie 63.042 tys. zł (uwzględniając blokadę - 2.135 tys. zł),
tj. w 100%. Zostały one wykorzystane na działalność dydaktyczną Akademii Morskiej
w Gdyni i Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie - 56.843,35 tys. zł oraz na pomoc
materialną dla studentów - 6.198,65 tys. zł. Wydatki te, w porównaniu z 2000 r.,
zwiększyły się nominalnie o 3,4%, zaś zrealizowana dotacja realnie zmniejszyła się o 2%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1.740 osób, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna - 46 osób. W porównaniu z 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 23 osoby, tj. o 1,3%.

W porównaniu z planowanym limitem zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie
było niższe o 433 osoby. W dziale 750 przeciętne zatrudnienie było zgodne
z planowanym.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.046 zł,
w tym w dziale 750 � 3.471 zł. W porównaniu z 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 9,5% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 4%. W porównaniu z planowanym na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 24,4%.
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Na przekroczenie planowanych wynagrodzeń wpływ miało niewykorzystanie

limitu zatrudnienia w grupie pracowników korpusu służby cywilnej. Zatrudnienie

w tej grupie pracowników wyniosło w 2001 r. przeciętnie 889 osób, przy

1.252 planowanych, czyli było niższe o 29%. Zatrudnienie w grupie pracowników

nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wyniosło 773 osoby, przy

839 etatach planowanych, tj. było niższe o 7,9%.

Na koniec 2001 r. odnotowano zobowiązania w kwocie 13.681,6 tys. zł, z tego

4.500,8 tys. zł stanowiły zobowiązania wymagalne, obciążające wydatki bieżące

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność. Powstały one w wyniku nieuregulowania

zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych (1997 r. i 1999 r.) wobec Telekomunikacji

Polskiej S.A., za utrzymywanie łączności w niebezpieczeństwie na morzu

(na podstawie umowy z 5 września 1991 r.). Powyższe uchybienie stanowiło 1,8%

wydatków ogółem. Dalsza zwłoka w zapłacie, w przypadku braku ugody

z wierzycielem, może doprowadzić do obciążenia budżetu państwa w 2002 r. lub

latach następnych dodatkowymi wydatkami z tytułu odsetek, które - według

szacunków NIK - zwiększyć mogą kwotę główną zadłużenia na koniec 2001 r. nawet

o 2 mln zł. W sprawie potrzeby uregulowania tych zobowiązań, NIK wystąpiła

z wnioskiem do dysponenta głównego cz. 21 po kontroli wykonania budżetu państwa

w 2000 roku. Wniosek ten nie został jednak zrealizowany.

W 2001 r. w części 21 nie funkcjonowały zakłady budżetowe. Działały

natomiast 2 gospodarstwa pomocnicze i 4 środki specjalne, utworzone na podstawie

odrębnych ustaw.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 6.005 tys. zł i były niższe o 2,6% od kwoty planowanej (po zmianach).

Gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne nie korzystały w 2001 r. z dotacji

budżetowej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 5.423 tys. zł, tj. w 87,3%. Z nadwyżek

i zysków odprowadzono do budżetu 541 tys. zł oraz dodatkowo - tytułem podatku

od osób prawnych - 8 tys. zł.
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Dysponent główny części 21 wykonywał w 2001 r., określone w ustawie

o finansach publicznych, obowiązki z zakresu nadzoru i kontroli nad gospodarką

finansową podległych jednostek organizacyjnych. W toku badań kontrolnych nie

stwierdzono nieprawidłowości w sporządzeniu sprawozdań budżetowych oraz

niezgodności danych wykazanych w sprawozdawczości, w porównaniu z ewidencją

księgową.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 21 � Gospodarka morska, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Kształtowanie układu wykonawczego części 21 budżetu państwa, w sposób

umożliwiający finansowanie pilnych prac hydrotechnicznych, robót remontowych

oraz ochrony brzegu morskiego.

2. Podjęcie skutecznych działań, w celu uregulowania zobowiązań finansowych

wobec Telekomunikacji Polskiej S.A.

CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA

Dochody

Zrealizowane dochody wyniosły 6.813,5 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej

na 2001 r. były wyższe o 1.113,5 tys. zł, tj. o 19,5%. Plan dochodów nie był zmieniany

w ciągu roku budżetowego. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym

wyższe o 90,2 tys. zł, tj. o 1,3%, a realnie były niższe o 3,9%.

W strukturze zrealizowanych dochodów dominował dział 710 � Działalność

usługowa, którego udział w dochodach wyniósł 99,1%. Dochody ww. działu realizowane

były przez regionalne zarządy gospodarki wodnej i w rozdziale 71018 przekroczone zostały

o 10,8%, a w rozdziale 71097 � gospodarstwa pomocnicze o 219,3%, tj. o kwotę

454 tys. zł.
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Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były wpływy uzyskane z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (2.813,3 tys. zł), które zostały
przekroczone o 319,3% (plan 671 tys. zł), wpływy z różnych dochodów
(2.024,6 tys. zł), które przekroczone zostały o 41,2% oraz wpłaty części zysku
do budżetu przez gospodarstwa pomocnicze (661 tys. zł), które przekroczone zostały
o 219,3%. Niższe od planowanych o 72% dochody uzyskano z tytułu wpływów
z usług (822,1 tys. zł).

Zrealizowane dochody, były terminowo odprowadzane na rachunki bankowe
urzędów skarbowych.

Zaległości w dochodach, według stanu na koniec grudnia 2001 r. wyniosły
1.271,3 tys. zł i stanowiły 82,6% należności ogółem. W porównaniu do 2000 r.
zaległości były niższe o 187,2 tys. zł, tj. o 12,8%. Relacja zaległości do dochodów
w 2000 r. wynosiła 21,7%, a w roku 2001 � 18,7%. Największe zaległości wystąpiły
w rozdziale 71018, w § 075 � dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa i § 097 � wpływy z różnych dochodów.

Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych po stronie dochodów.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli dotyczyły niestarannego
prognozowania oraz klasyfikowania dochodów budżetowych w kontrolowanych
jednostkach (RZGW w Gdańsku i Warszawie).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 22 - Gospodarka
wodna, w wysokości 198.727 tys. zł. W ciągu roku budżetowego wydatki zostały
zwiększone o kwotę 283.294 tys. zł (142,6%) i zmniejszone o 11,4 tys. zł do łącznej
wysokości 482.009,6 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie uruchomienia
środków rezerwy celowej w dziale 710 � Działalność usługowa w rozdziale 71078 �
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 283.266 tys. zł, stanowiącej 99,9%
zwiększeń.

Zrealizowane wydatki wyniosły 462.089,1 tys. zł i stanowiły 95,9% budżetu po
zmianach. W porównaniu do roku 2000 wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 53.370 tys. zł, tj. o 13,1%, a realnie wzrosły o 7,2%. Blokadą wydatków objęto kwotę
19.696 tys. zł.
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W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki

w dziale 710 � Działalność usługowa, które wykonano w kwocie 457.524,3 tys. zł

i stanowiły 235,9% wydatków przyjętych w ustawie budżetowej oraz 95,9% planu po

zmianach.

W ustawie budżetowej na rok 2001 nie planowano wydatków w rozdziale

71078 � Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a wydatkowane środki stanowiące

58,8% w strukturze wydatków działu 710, uruchomione zostały w całości z rezerw

celowych (283.266,1 tys. zł). Zrealizowane wydatki w rozdziale 71078 wyniosły

269.288,3 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach. Blokadą wydatków w ww. rozdziale

objęto kwotę 13.797,4 tys. zł. Po uwzględnieniu blokady wydatki zrealizowane zostały

w 99,9%.

W zakresie rzeczowym w roku 2001, m.in. realizowano ze środków kredytu

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (wraz z krajowymi środkami towarzyszącymi)

remonty pięciu obiektów hydrotechnicznych, z tego: dwa obiekty realizowane przez

RZGW Kraków (Czaniec i Tresna), jeden przez RZGW Gdańsk (Sobieszów) jeden

przez RZGW Wrocław (Kędzierzyn-Koźle) i jeden przez RZGW Gliwice (Polder

Buków). Uruchomione transze kredytu Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju

wraz ze środkami krajowymi przeznaczone zostały na kontynuowanie budowy dwóch

zbiorników wodnych (inwestycje wieloletnie: Kozielno i Topola) oraz na budowę

Kanału Ulgi w Opolu. Środki kredytu Banku Światowego wraz z krajowymi środkami

towarzyszącymi przeznaczone zostały na kontynuowanie realizacji składowej �B�

�Osłona przeciwpowodziowa i ograniczenie zagrożenia� w ramach kredytu PL 4264-

POL. Wydatki realizowane były przez trzy RZGW (Poznań, Kraków i Wrocław)

w komponencie B1 oraz przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w komponencie B2.

W rozdziale 71018 � Regionalne zarządy gospodarki wodnej wydatkowano

166.893,9 tys. zł (tj. 36,5%  wydatków w dziale 710). Zrealizowane wydatki wyniosły

96,8% ustalonych w ustawie budżetowej oraz 96,7% planu po zmianach.

Uruchomione środki w ww. rozdziale przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie

jednostek, sfinansowanie akcji lodołamania oraz remonty pozostałych obiektów

hydrotechnicznych.
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W ramach działalności inwestycyjnej w zakresie gospodarki wodnej w roku

2001 realizowano m.in. 7 zadań z zakresu inwestycji wieloletnich. Inwestycje te

planowano sfinansować ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej (5 zadań) w kwocie 45.000 tys. zł oraz z kredytu Banku

Rozwoju Rady Europy (2 zadania) w kwocie 115.553 tys. zł. Ogółem planowano

wydatki na kwotę 160.553 tys. zł. Uruchomione w 2001 r. środki na finansowanie

inwestycji wieloletnich wyniosły 126.317,7 tys. zł, tj. 78,7% planu według ustawy

budżetowej, z tego środki kredytowe wraz ze środkami krajowymi towarzyszącymi

wyniosły 80.091,7 tys. zł, tj. 69,3%, a środki NFOŚiGW oraz inne (WFOŚiGW

w Kielcach i odsetki) wyniosły 46.226 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 2.623 osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna 40 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 46 osób, tj. o 1,8%. Łącznie limitem zatrudnienia objęto 40

etatów. W dziale 710 � działalność usługowa, zatrudnienie nie było limitowane

i wyniosło 2.583 osoby, tj. mniej o 16 osób od planu po zmianach.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 1.950 zł,

w tym w dziale 750 � 3.547 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 5,7% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 0,3%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,7%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 10.158 tys. zł i nie

było w tym zobowiązań wymagalnych W porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. zobowiązania zmniejszyły się o 73,7%. Z tytułu nieterminowej płatności

zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie 1,1 tys. zł, co oznacza spadek

w porównaniu do wykonania 2000 r. o 99,7%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły  20.643 tys. zł i były niższe o 6,7% od kwoty

planowanej (po zmianach), w tym nie było gospodarki dotowanej.
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Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 21.194 tys. zł i były niższe o 0,7% od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz niższe o 34,5% od wykonania w 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 661 tys. zł i były wyższe o 82,6% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- wydatkowania kwoty 5,9 tys. zł z naruszeniem przepisów art. 26 ust. 1 i art. 49
ustawy o zamówieniach publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych,

- przekroczenia o łączną kwotę 72,7 tys. zł planu wydatków pomniejszonych
o wprowadzoną blokadę środków przez trzy podległe jednostki, tj. RZGW Gdańsk,
RZGW Poznań i RZGW Szczecin,

- niegospodarnego wydatkowania kwoty 170,7 tys. zł (+ 7% VAT) przez RZGW
w Warszawie z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy na wykonanie lodołamania
w rejonie Włocławka w sezonie zimowym 2001/2002,

- błędnego klasyfikowania przez Ministerstwo Środowiska wydatków na opłacenie
składek do organizacji międzynarodowych w kwocie łącznej 61,4 tys. zł,

- nierzetelnego analizowania i naliczania składek odprowadzanych do ZUS przez
Biuro Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 3,3 tys. zł,

- wydatkowania przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ramach zawartej
z Ministerstwem Środowiska umowy cywilnoprawnej na finansowanie działalności
służby hydrologiczno-meteorologicznej kwoty 1.857,4 tys. zł i sfinansowanie zadań
nie wyszczególnionych w kalkulacji wstępnej oraz w zakresie rzeczowym umowy,

- nierzetelnego sporządzania sprawozdań budżetowych przez Ministerstwo
Środowiska, RZGW w Gdańsku i gospodarstwo pomocnicze przy RZGW
w Gdańsku z siedzibą w Toruniu,

- nierzetelnego egzekwowania przez RZGW w Gdańsku, terminu realizacji
zawartych umów i niestarannego ich sporządzania wraz z aneksami oraz
nierzetelnego gospodarowania majątkiem,

- nierzetelnego stosowania zasad obiegu i kontroli dokumentów księgowych
stanowiących podstawę do wydatkowania środków budżetowych oraz
ewidencjonowania wydatków przez RZGW Gdańsk i gospodarstwo pomocnicze
przy RZGW w Gdańsku z siedzibą w Toruniu,
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- realizacji przychodów i wydatków przez gospodarstwo pomocnicze przy RZGW
w Gdańsku, bez zatwierdzonego planu finansowego,

- nierzetelnego i niegospodarnego wydatkowania kwoty 79,6 tys. zł przez RZGW
w Gdańsku w związku z realizacją umów zawartych z gospodarstwem
pomocniczym.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 roku, w części 22 � Gospodarka wodna, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym oraz

prawidłowo dokonanymi przeniesieniami i zgodnie z klasyfikacją budżetową.

2. Podjęcie działań dyscyplinujących podległych pracowników dla bezwzględnego

przestrzeganie zasad gospodarki finansowej określonych ustawą o finansach

publicznych.

3. Wzmocnienie nadzoru nad IMiGW w Warszawie w celu wyegzekwowania

rzetelnego wywiązywania się z postanowień zawartych umów, a w szczególności

terminowego i pełnego przedłożenia kalkulacji powykonawczej oraz

wyeliminowania przypadków finansowania kosztów zadań, niezgodnie z zakresem

rzeczowym prac oraz kalkulacją wstępną.

4. Zwiększenie nadzoru nad realizacją wydatków przez podległe RZGW.

5. Podjęcie skutecznych działań dla wyeliminowania przypadków udzielania zamówień

publicznych z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

6. Właściwe sporządzanie sprawozdań budżetowych.

7. Dołożenie staranności przy prognozowaniu i klasyfikowaniu dochodów budżetowych

zgodnie z tytułami ich wpływów.
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CZĘŚĆ 23 � INTEGRACJA EUROPEJSKA

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. w części 23 � Integracja Europejska dochody
nie zostały zaplanowane. Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 528,6 tys. zł.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 373,4 tys. zł,
tj. o 41,4%, a realnie były niższe o 44,4%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu zwrotu

niewykorzystanych dotacji udzielonych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2000 r., w wysokości 478,5 tys. zł,

co stanowiło 90,5% łącznej kwoty uzyskanych dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 23 � Integracja

Europejska w wysokości 82.606 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o  11.179,3 tys. zł, do łącznej wysokości 93.785,3 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły głównie dotacji klasyfikowanych w rozdziale 75000, związanych

z finansowaniem kosztów operacyjnych programów PHARE oraz kosztów

funkcjonowania jednostek wyspecjalizowanych Fundacji Fundusz Współpracy, na

łączną kwotę 10.855,0 tys. zł, z tego:

- w § 2817 � dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom udzielane w ramach wydatków
związanych z finansowaniem kosztów operacyjnych i współfinansowaniem działań
realizowanych w ramach programów wspólnotowych - 9.980,0 tys. zł,

- w § 2837 � dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych udzielane w ramach wydatków związanych z finansowaniem
kosztów operacyjnych i współfinansowaniem działań realizowanych w ramach
programów wspólnotowych - 875,0 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 81.360,5 tys. zł, tj. 86,7% budżetu po

zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 28.623,5 tys. zł, tj. o 54,3%, a realnie wzrosły o 46,2%.
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Największą grupę wydatków (32,2%) stanowiły wydatki na dotacje
klasyfikowane w rozdziale 75000, które wyniosły łącznie 26.242,5 tys. zł, co
stanowiło 114,1% planu wg ustawy budżetowej i 77,9% planu po zmianach. Dotacje
przeznaczone były dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań w ramach Programu Informowania Społeczeństwa oraz na
finansowanie kosztów operacyjnych programów PHARE, na realizację których UKIE
otrzymał środki z rezerw celowych.

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 919,4 tys. zł, co stanowiło 245,2% planu
według ustawy budżetowej oraz 91,7% planu po zmianach. W ramach tych wydatków
zrealizowano prace remontowo-budowlane poddasza w siedzibie Urzędu
(683,8 tys. zł), modernizację węzła cieplnego w budynku UKIE (147,3 tys. zł) oraz
zakupiono dwa samochody używane (75,0 tys. zł) i 24 łącza abonenckie wraz
z oprogramowaniem do podłączenia cyfrowych aparatów systemowych (13,3 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 345 osób. W porównaniu do 2000 r.
przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 133 osoby, tj. o 62,7%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 36 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 5.525 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 25,3% w ujęciu nominalnym.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 9,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 2.286,6 tys. zł (nie
występowały zobowiązania wymagalne), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 2000 r. o 36,4%.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły
dokonania 4 zakupów towarów i usług na łączną kwotę 36,0 tys. zł z naruszeniem
zasad określonych w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Urzędu nr 6/2001 z dnia
30 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zasad prowadzenia postępowania
o udzielanie zamówień publicznych w UKIE, gdyż nie dochowano zasady pisemności
umów.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 23 � Integracja Europejska, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o przestrzeganie zasad określonych

wewnętrznymi przepisami odnośnie procedur udzielania zamówień publicznych.

CZĘŚĆ 24 � KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.451 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej były wyższe o 1.211 tys. zł, tj. o 504,6%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 123 tys. zł, tj. o 7,8%, a realnie były

niższe o 12,6%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: nieplanowane wpływy

w wysokości 1.222 tys. zł, w tym: w dziale 921 � Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego � 873 tys. zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji

i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (522 tys. zł), z likwidacji z dniem

31 grudnia 2000 r. środków specjalnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

(351 tys. zł) oraz w dziale 801 � Oświata i wychowanie � 349 tys. zł uzyskane przez

placówki szkolnictwa artystycznego.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły:

- nieskutecznego egzekwowania zwrotu udzielonych dotacji na realizację zadań
w dziedzinie kultury w łącznej kwocie 350,6 tys. zł, przekazanych w latach
1999-2000,

- nienaliczenia i niewyegzekwowania odsetek w kwocie co najmniej 14,8 tys. zł od
zwróconych w 2001 r. dotacji nadmiernie pobranych lub wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, co w relacji do ogółu dochodów stanowiło 1,02%.
W świetle art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiło to
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 24 � Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1.221.324 tys. zł. W ciągu 2001 r.
wydatki zostały zwiększone o 45.373 tys. zł do łącznej wysokości 1.266.697 tys. zł.
Zwiększenia wydatków wynikały z przyznania środków z rezerw celowych budżetu
państwa w kwocie 43.226 tys. zł, z rezerwy ogólnej Rady Ministrów - 2.141 tys. zł,
w tym:

- 24.696,9 tys. zł - na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy systemu oświaty,
II-go etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkolnictwie artystycznym,

- 6.667,0 tys. zł - na poprawę od dnia 1 września 2001 r. poziomu przeciętnych
wynagrodzeń pracowników cywilnych szkolnictwa wyższego, z uwzględnieniem
96,1% sfinansowania budżetowego wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- 10.202,4 tys. zł - na wydatki dotyczące integracji z Unią Europejską � w dziale 921,
rozdziale 92100.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.186.675 tys. zł, tj. 93,7% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 89.974 tys. zł, tj. o 8,2%, a realnie wzrosły o 29.655 tys. zł (2,6%). Niepełna
realizacja wydatków � w stosunku do budżetu po zmianach - wynikała z zablokowania
z dniem 30 października 2001 r. planowanych w ustawie budżetowej na 2001 r.
wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w części 24 �
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 78.947 tys. zł oraz ze zwrotu
niewykorzystanych środków w kwocie 1.075,0 tys. zł przez podległych dysponentów
i instytucje kultury.

W strukturze wydatków dominowały wydatki w dziale 921, wynoszące
543.372 tys. zł, przeznaczone na finansowanie instytucji i zadań w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym realizowane przez Naczelną Dyrekcję
Archiwów Państwowych oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Stanowiły
one 45,8% wydatków w części 24 budżetu państwa. W stosunku do kwoty określonej
w ustawie budżetowej wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego były
niższe o 9,9%, a w stosunku do budżetu po zmianach o 11,2%, tj. o 68.632 tys. zł.
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Wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801) wyniosły 389.554 tys. zł,

tj. 32,8% wydatków części 24. W stosunku do ustawy budżetowej stanowiły 107,2%,

a planu po zmianach - 100%. W 2001 r. przekazano 32 jednostkom samorządowym

na prowadzenie 51 placówek oświatowych kwotę 73.764,6 tys. zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 64.696 tys. zł, co stanowiło 83,8% w stosunku

do ustawy budżetowej i 82,5% planu po zmianach. Niepełna realizacja wydatków

w kwocie niższej o 13.730 tys. zł wynikała głównie ze zmniejszenia wydatków

majątkowych przez podległe jednostki i dysponentów w ramach kwot blokady,

określonych przez dysponenta głównego w wysokości 13.690,4 tys. zł, w tym

o 6.505 tys. zł z zaplanowanej kwoty 22.000 tys. zł na wydatki określone w programie

wieloletnim pn. �Odbudowa i renowacja najbardziej zagrożonych obiektów Zamku

Królewskiego w Warszawie � 3 lata�.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wynosiło 17.184 osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna - 300 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

było niższe o 167 osób, tj. o 1%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 122 osoby, a w dziale 750 o 57 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.065 zł,

w tym w dziale 750 � 3.074 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 9,8% � w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 4,3%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto było wyższe o 7,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 53.065 tys. zł, w tym

wymagalne 20.611 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec

2000 r. odpowiednio o 9,3% i 26,4%. Zobowiązania powstałe w trakcie 2001 r.

wyniosły 20.611 tys. zł i były niższe o 25,5% od powstałych w trakcie 2000 r.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 189 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do 2000 r. o 4,7%.
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Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 18.164 tys. zł i były niższe o 1,4% od kwoty planowanej (po zmianach).

Omawiane formy organizacyjno � prawne w części 24 nie były dotowane.

Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

17.513 tys. zł i były o 1,5% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 42,4%

niż wykonanie w 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 82 tys. zł i były wyższe o 64%

od zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

- zaciągania przez placówki szkolnictwa artystycznego zobowiązań w wysokości
przekraczającej plan wydatków, o kwotę 6.683,5 tys. zł,

- zapłacenia w 2001 r. odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań
w kwocie 189 tys. zł,

- udzielenia zamówień na dostawy i usługi na łączną kwotę 74,8 tys. zł bez
zastosowania trybu określonego w ustawie o zamówieniach publicznych,

- sfinansowania ze środków na funkcjonowanie Ministerstwa kosztów utworzenia
nowej instytucji (54,2 tys. zł),

które to działania stanowiły naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138

ust. 1 pkt 7, 11, 12 i 2).

Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły:

- sfinansowania kosztów działalności statutowej Centrum Międzynarodowej
Współpracy Kulturalnej � Instytut Adama Mickiewicza w kwocie 1.277,6 tys. zł ze
środków rezerwy celowej oraz z wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2000, przeznaczonych na realizację zadania w zakresie integracji
z Unia Europejską, mimo że Instytut, powołany do obsługi takich zadań, otrzymał
z budżetu resortu dotację podmiotową,

- dopuszczenia do zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych środków w kwocie
1.650,2 tys. zł, które mogły być przeznaczone na pokrycie powstałych zobowiązań,

- sfinansowania przez Ministerstwo Kultury wydatków Żydowskiego Instytutu
Historycznego w kwocie 270,1 tys. zł, na które uprzednio Instytut otrzymał dotację
z Komitetu Badań Naukowych,
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- braku kryteriów podziału wydatków zablokowanych, a w szczególności
nieuwzględnienia � mimo posiadanej wiedzy � stopnia zrealizowania wydatków
w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, co przyczyniło się do powstania
zobowiązań wymagalnych w Urzędzie w kwocie 14.293 tys. zł,

- przeniesienia wydatków, w kwocie 40 tys. zł, przeznaczonych na konserwację
zabytków na zwiększenie dotacji podmiotowej instytucji kultury na sfinansowanie
wynagrodzeń dyrektora,

- przekazania marszałkom województw dotacji w kwocie 7.463 tys. zł,
z przeznaczeniem na zakup książek dla bibliotek, w terminach, które nie
gwarantowały racjonalnego ich wykorzystania,

- błędnej kwalifikacji części kosztów usług remontowych w kwocie 73,4 tys. zł,

- nieegzekwowania i nierozliczania w obowiązujących terminach dotacji
przekazanych na realizację zadań z zakresu kultury; według stanu na 31 grudnia
2001 r. nie rozliczono dotacji na łączną kwotę 32.140,8 tys. zł, a na dzień 11 marca
2002 r. dotyczyło to kwoty 13.483,6 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 55,1%
i 23,1% zrealizowanych wydatków,

- nieprzestrzegania wewnętrznych uregulowań określających sprawowanie nadzoru
i kontroli nad gospodarką finansową podległych jednostek, w sposób umożliwiający
rzetelne opracowanie okresowych ocen zgodnie z art. 91 ust. 3 i 4 ustawy
o finansach publicznych,

- niewykonania przez Ministra Kultury ustawowego upoważnienia do wydania
rozporządzenia, określającego szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla
niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- niesporządzenia przez Dyrektora Generalnego planu finansowego dochodów
i wydatków dotyczącego Urzędu Ministra.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

za 2001 r. w części 24 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, mimo

istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu

na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Opracowanie i wdrożenie procedur planowania i gospodarowania środkami
budżetowymi, w sposób zapewniający w szczególności wyeliminowanie
powstawania zobowiązań wymagalnych oraz płacenia odsetek z tytułu
nieterminowego regulowania zobowiązań.

2. Rozliczanie w obowiązujących terminach dotacji udzielanych na zadania z zakresu
kultury.

3. Wyegzekwowanie zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości
lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w trybie określonym w ustawie
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i przepisach wykonawczych do
ww. ustawy.

4. Wyegzekwowanie i odprowadzenie na rachunek budżetu państwa odsetek od
dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych w 2001 r. oraz w 2002 r.

5. Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób zapewniający celową, gospodarną
i rzetelną realizację wydatków budżetu państwa w części kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego.

6. Zapewnienie skutecznego nadzoru, umożliwiającego rzetelne opracowanie
okresowych ocen realizacji budżetu zgodnie z art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach
publicznych, a w szczególności egzekwowanie od dyrektorów departamentów
merytorycznych nałożonych obowiązków regulaminowych w tym zakresie.

7. Wyeliminowanie w Biurze Administracyjnym nieprawidłowości w zakresie
planowania i wydatkowania środków budżetowych.

8. Przekazywanie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej w terminach umożliwiających racjonalne ich
wykorzystanie.

9. Zapewnienie realizacji obowiązku finansowania szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych w kwotach wynikających z przepisów prawa.

10. Wykonanie upoważnienia Ministra do wydania rozporządzenia określającego
szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach szkół publicznych.
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11. Podjęcie działań w celu nowelizacji ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk

i Męczeństwa oraz wydanego na jej podstawie aktu wykonawczego w celu ich

dostosowania do aktualnego stanu prawnego.

CZĘŚĆ 25 � KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody

W roku 2001 nie przewidywano i nie uzyskano dochodów w części 25 �

Kultura fizyczna i sport.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 25 - Kultura

fizyczna i sport w wysokości 936 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zmniejszone

o 11,2 tys. zł, do łącznej wysokości 924,8 tys. zł. Zmniejszenie planu wynikało

z ograniczenia wydatków budżetowych w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniającego

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe. Kwoty te posłużyły utworzeniu w budżecie

państwa rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla gmin na dofinansowanie

budowy gimnazjów (cz. 83 budżetu państwa � poz. 73 rezerw celowych).

Zrealizowane wydatki wyniosły 738,8 tys. zł, tj. 79,9% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 240,1 tys. zł,

tj. o 24,5%, a realnie były niższe o 28,5%. Niższy od zakładanego poziom wydatków

(przeznaczonych w całości na finansowanie wydatków Ministerstwa, w tym zaś

głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla planowanych

w dziale 750 � Administracja publiczna 11 pracowników średniorocznie), wynikał

przede wszystkim z niepełnego zrealizowania planu zatrudnienia.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 8 etatów. W porównaniu do 2000 r.

przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 3 osoby, tj. o 60%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 3 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.960 zł

(w 2000 r. � 6.770 zł), przy czym kwoty te nie są porównywalne ze względu na

przejęcie przez Ministerstwo zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trakcie

2000 r. oraz dokonywane wówczas rozliczenia i przekazywanie środków do Urzędu

Kultury Fizycznej i Sportu.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 9,5 tys. zł i nie

obejmowały zobowiązań wymagalnych, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na

koniec grudnia 2000 r. o 47,8%. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań

w 2001 r. nie płacono odsetek.

W ramach części 25 nie finansowano działalności podległych jednostek

budżetowych. W omawianej części budżetu nie tworzono również środków

specjalnych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych.

W toku kontroli budżetowej nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji

wydatków.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 25 � Kultura fizyczna i sport, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 26 � ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 3.305.330,5 tys. zł i w stosunku do
ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 1.465.351,5 tys. zł, tj. o 30,7%.
W porównaniu z 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.934.251,3 tys. zł, tj. o 141,1%, a realnie wzrosły o 128,5%.

Główne źródło dochodów w 2001 r stanowiły dochody działu 750 �
Administracja publiczna, które wykonano w kwocie 3.295.477,3 tys. zł, stanowiącej
99,7% dochodów części 26. Prawie w całości pochodziły one z wpływów do budżetu
za udzielone koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dochody te
zrealizowano w kwocie 3.295.191,9 tys. zł, tj. w 69,1%.
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W niepełnej wysokości zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży koncesji na
UMTS. Planowane wpływy w kwocie 3.126.000 tys. zł zrealizowano w wysokości
2.719.815,4 tys. zł, tj. w 87%. W jeszcze niższym stopniu zrealizowano dochody
z opłat za udzielone koncesje na prowadzenie działalności w obszarze telefonii
stacjonarnej. Planowane z tego tytułu wpływy w wysokości 1.644.482 tys. zł,
zrealizowano w kwocie 575.376,5 tys. zł, tj. w 35%.

Na relatywnie mały stopień zrealizowania w 2001 r. planowanych dochodów
budżetowych miały wpływ różnice kursowe. Szacując wysokość planowanych
dochodów w 2001 r. Ministerstwo Finansów przyjęło kurs EUR w wysokości 4,37 zł.
Tymczasem należne opłaty koncesyjne naliczane w tej walucie przeliczano na
złotówki po kursie dnia wpłaty (średnio w 2001 r. o około 13% niższym od
założonego). W wyniku wskazanych różnic kursowych dochody części 26 były niższe
o około 482 tys. zł, w tym z tytułu sprzedaży licencji na UMTS - o około 406 tys. zł.

Na niskie, bo zaledwie 35% wykonanie planu dochodów z opłat za koncesje na
świadczenie usług telefonii stacjonarnej, miały przede wszystkim wpływ podjęte
jeszcze w 2000 r. decyzje b. Ministra Łączności, a następnie w 2001 r. decyzje
Ministra Infrastruktury o zaniechaniu poboru lub odroczeniach terminów płatności
opłat koncesyjnych. Podjęto je na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa, w związku z wnioskami podmiotów gospodarczych
zobowiązanych do wnoszenia przedmiotowych opłat. W konsekwencji odroczeń
i zaniechania poboru należnych w 2001 r. opłat, dochody budżetu państwa były
mniejsze o równowartość 201.567,8 tys. EUR. Kwota ta przewyższa o ok. 30%
wielkość dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2001 r.

Zaległości budżetowe na koniec 2001 r. wyniosły 140.846,9 tys. zł. Choć ich
wysokość w porównaniu z analogicznym stanem z 2000 r. zmniejszyła się ponad
czterokrotnie, nie miało to jednak związku ze skuteczną egzekucją należności, tylko
było konsekwencją wspomnianych decyzji o zaniechaniu poboru lub odroczeniach
terminów płatności w stosunku do zalegających operatorów. Nie przyniosły
pożądanych rezultatów przewidziane przepisami prawa działania windykacyjne, które
prowadzono w 2001 r. wobec spółek Teler S.A. i Telefonia Południe Potel,
zalegających z opłatami koncesyjnymi jeszcze z 1999 r. Opłaty te wynosiły
odpowiednio: 11.089,7 tys. zł i 56.228,9 tys. zł.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 26 � Łączność

w wysokości 38.295 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zwiększono o 23,6 tys. zł, do

łącznej wysokości 38.318,6 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 32.376,3 tys. zł, tj. 84,5% budżetu po

zmianach. W porównaniu z 2000 r. wydatki były, w ujęciu nominalnym, niższe

o 57.572 tys. zł, tj. o 64%, a realnie niższe o 65,9%.

Niższe wykonanie planu miało związek z zablokowaniem w planowanych

wydatkach 2.459 tys. zł. Niepełna realizacja planowanych wydatków miała także

związek z dokonanymi w 2001 r. zmianami organizacyjnymi. Po zniesieniu

Ministerstwa Łączności w minimalnym stopniu realizowane były bowiem wydatki

w rozdz. 60000 � Integracja z Unią Europejską. Nie przekazano także dotacji

przedmiotowej dla PPUP �Poczta Polska�, zaplanowanej w ustawie budżetowej

w wysokości 987 tys. zł, ponieważ w 2001 r. nie weszły w życie przepisy

dostosowujące regulacje w dziedzinie poczty do prawa Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione w 2001 r. były niższe o 64% od zrealizowanych w 2000 r.,

w związku ze zniesieniem Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej oraz

Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (finansowanych w ubiegłych latach przez

b. Ministerstwo Łączności). Niższe wykonanie miało także związek z zaprzestaniem

finansowania części inwestycji, np. budowy centrum ekspedycyjno � rozdzielczego

Poczty �Warszawa � Służewiec� oraz innych zadań PPUP �Poczta Polska�, w tym

zadań związanych z dostosowaniem do Unii Europejskiej. Wydatki budżetowe

w 2000 r. wykonane zostały w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej,

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz

celowych i uzasadnionych przeniesień dokonanych przez dysponentów części 26.

W 2001 r. dominującymi były wydatki majątkowe w kwocie 15.185 tys. zł,

przeznaczone na sfinansowanie inwestycji PPUP �Poczta Polska� oraz wydatki

bieżące w wysokości 16.017,1 tys. zł, poniesione w centralach dysponentów części 26,

które stanowiły odpowiednio 46,9% i 49,5% wydatków ogółem tej części.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 142 osoby (całość w dziale 750 �

Administracja publiczna). W porównaniu z 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 759 osób, tj. o 84,2%, a w dziale 750 było niższe o 39 osób, tj. o 21,6%.

W porównaniu z planowanym limitem zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było

niższe o 37 osób, tj. o 20,7%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.068 zł,

w tym w porównaniu z 2000 r. było wyższe o 88% w ujęciu nominalnym, w tym

w dziale 750 � o 23,5%, a realnie wzrosło o 78,2%, przy czym w dziale 750 �

o 17,1%.

W porównaniu z planowanym na 2001 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto było wyższe o 20,2%. Tak znaczące zmiany w kształtowaniu się stanu

zatrudnienia miały związek z likwidacją w 2000 r. Państwowej Inspekcji

Telekomunikacyjnej i Pocztowej oraz Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Przyczyną nadmiernego wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

przypadającego na jednego zatrudnionego w centralach dysponentów części 26

(w porównaniu z 7,6% wskaźnikiem ustalonym w ustawie budżetowej) była

zwiększona liczba wypłat, związanych ze zmianami organizacyjnymi: likwidacją

Ministerstwa Łączności i włączeniem zadań do Ministerstwa Gospodarki, a następnie

przekazaniem części 26 do Ministerstwa Infrastruktury. Spowodowało to dużą rotację

kadr i w konsekwencji konieczność wypłaty dodatkowych świadczeń odchodzącym

pracownikom.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 483,6 tys. zł, w tym

wymagalne 60 tys. zł (w 2000 r. nie występowały), co oznacza spadek w porównaniu

ze stanem na koniec grudnia 2000 r. - o 43,9%. Z tytułu nieterminowej płatności

zobowiązań w latach 2000-2001 nie płacono odsetek.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- braku rzetelnego nadzoru nad wykorzystaniem przez PPUP �Poczta Polska�
przekazanych środków budżetowych. Część dotacji w wysokości 4.205,1 tys. zł
PPUP �Poczta Polska� wykorzystała po upływie roku budżetowego. Ponadto,
środki przekazane w I półroczu 2001 r. (w wysokości 6.044 tys. zł) wykorzystano
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dopiero w ostatnim dniu tego roku. Z tytułu odsetek naliczonych przez bank
od niezagospodarowanych środków, PPUP �Poczta Polska� zwróciła na rachunek
dochodów budżetu państwa 203,7 tys. zł. Ostatnią transzę dotacji w wysokości
9.141 tys. zł przekazano beneficjentowi dopiero 28 grudnia 2001 r.,

- nieskutecznych działań windykacyjnych w stosunku do operatorów telekomunikacyjnych
zalegających z opłatami koncesyjnymi, w tym również z 1999 r., pomimo
niewyczerpania możliwości prawnych w tym zakresie,

- nierzetelnego prowadzenia sprawozdawczości budżetowej oraz braku ciągłości
realizacji spraw przejmowanej części 26 � Łączność w trakcie zmian organizacyjnych.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27 z wykonania w 2001 r. planu dochodów

budżetowych w części 26 nie wykazano zaległości budżetowych. Ponadto,

w sprawozdaniach miesięcznych z wykonania planu dochodów, sporządzonych przez

Ministerstwo Gospodarki za okres 3 kwartału 2001 r. nie wykazano wykonania

dochodów narastająco oraz określonego przez ustawę budżetową planu dochodów.

Identyczną sytuację stwierdzono w przypadku sprawozdań miesięcznych Rb-28

z wykonania planu wydatków.

Stwierdzono ponadto, że nie został dotrzymany, określony przez Prezesa Rady

Ministrów, termin przekazania spraw dotyczących części 26 budżetu państwa między

b. Ministerstwem Łączności i Ministerstwem Gospodarki.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 26 - Łączność, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie

mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Infrastruktury m.in. o:

1. Rozważenie celowości wydawania, w skali negatywnie wpływającej na realizację

bieżących i przyszłych dochodów budżetowych, decyzji odraczających operatorom

terminy wnoszenia opłat za przyznane koncesje telekomunikacyjne.

2. Zapewnienie ciągłości realizacji spraw związanych z przejęciem części 26 �

Łączność, w tym rzetelne prowadzenie sprawozdawczości budżetowej.
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3. Odzyskanie zaległych opłat za koncesje telekomunikacyjne.

4. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad wykorzystaniem przez beneficjentów
przekazanych im dotacji budżetowych.

CZĘŚĆ 27 - GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie ustalono dochodów budżetowych,
a zrealizowane dochody wyniosły 18,53 zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 27 � Gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa w wysokości  787,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki
zostały zwiększone o 13,5 tys. zł, do łącznej wysokości 800,5 tys. zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano dwóch zmian w planie wydatków
budżetowych, na podstawie decyzji Ministra Finansów, w tym jednej zmniejszającej
o kwotę 11,1 tys. zł w dziale 750 � Administracja publiczna i jednej zwiększającej
wydatki o kwotę 24,6 tys. zł, w dziale 750 � Administracja publiczna.

Zrealizowane wydatki budżetowe wyniosły 507,3 tys. zł, tj. 63,4% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe
o 191 tys. zł, tj. o 27,4%, a realnie były niższe o 31,1%.

Na sfinansowanie działalności b. MRRiB i MI wydatkowano 479,0 tys. zł,
tj. 94,4% ogółu wydatków części 27, z czego na: wynagrodzenia pracowników
i związane z tym koszty wydatkowano w ramach działu 750 � Administracja
publiczna, rozdziału 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej 435,8 tys. zł, tj. 85,9% ogółu wydatków, zakupy inwestycyjne wydatkowano
16,5 tys. zł, tj. 3,2%, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 13,6 tys. zł,
tj. 2,7% i zakup usług pozostałych 13,1 tys. zł, tj. 2,6%.

Ponadto sfinansowano koszty delegacji zagranicznej Podsekretarza Stanu

w b. MRRiB � Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w ramach działu 750

� Administracja publiczna, rozdziału 75064 - Współpraca naukowo-techniczna

z zagranicą w kwocie 28,3 tys. zł, tj. 5,6%.
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W 2001 r. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dział 750, rozdział

75001, § 6050) nie wystąpiły w planie, jak i wykonaniu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plan po zmianach -

190,0 tys. zł) zrealizowano w wysokości 16,5 tys. zł, tj. w 8,7%. W planie wydatków

na zakupy inwestycyjne na rok 2001 r. ujęto zakup i instalację sieci komputerowej

w b. MRRiB oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Uruchomiono

procedury przetargowe, ale nie realizowano tego zamierzenia. Z środków tych MI

zakupiło jedną kserokopiarkę za kwotę 16.485 zł.

Nie wykorzystano środków budżetowych w części 27 - Gospodarka

przestrzenna i mieszkaniowa, w dziale 750 � Administracja publiczna, rozdział 75000

- Integracja z Unią Europejską. Planowane wydatki wynosiły 4 tys. zł i w roku

budżetowym 2001 nie zostały w ogóle wykonane.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. na 8 planowanych etatów wyniosło 3 osoby

i dotyczyło w całości działu 750 � Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r.

przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 1 osobę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 9.889 zł

i dotyczyło działu 750. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 112,9% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło

o 101,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie było wyższe o 133.2% i wynikało m.in. z niższego niż planowano

zatrudnienia.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 19,0 tys. zł. Nie

stwierdzono zobowiązań wymagalnych oraz odsetek z tytułu nieterminowej płatności

zobowiązań.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- nielegalnego wydatkowania kwoty 12,0 tys. zł w związku z nieprawidłowym
zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych, tj. 2,4% zrealizowanych wydatków. Zamówienia podzielono na części



110

o wartości poniżej 3.000 EUR i udzielono w trybie zamówień z wolnej ręki,
co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1
pkt. 12 ustawy o finansach publicznych,

- nierzetelnego wydatkowania kwoty 72,6 tys. zł ze środków na wynagrodzenia
z części 27 na nagrody pracowników finansowanych z części 18, tj. 14,3%
zrealizowanych wydatków. Nagrody te otrzymało w grudniu 2001 r.
27 pracowników Departamentu Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii
finansowanych z części 18 budżetu państwa.

Ponadto stwierdzono, że:

- wzrost miesięcznych przeciętnych wynagrodzeń w 2001 r. (112,9%) przekroczył
wskaźnik wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń (7,6%) określony
w art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy budżetowej z dnia 1 marca 2001 r.

- nie zrealizowano wniosków NIK z kontroli budżetu państwa za 2000 r., gdyż nie
powołano komórki kontroli wewnętrznej w b. MRRiB.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu za 2001 rok
w części 27 � Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Infrastruktury o:

1. Zwiększenie nadzoru nad służbami ekonomiczno-finansowymi w celu rzetelnego
opracowywania planów dochodów i wydatków oraz wydatkowania środków
budżetowych zgodnie z planem wydatków.

2. Zwiększenie nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie prowadzonych
postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

CZĘŚĆ 28 � NAUKA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 10.321,7 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 9.855,7 tys. zł, tj. ponad
dwudziestokrotnie. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym
wyższe o 3.698,7 tys. zł, tj. o 57,4%, a realnie były wyższe o 49,2%.
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Głównymi źródłami dochodów były zwroty nie wykorzystanych bądź
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków na finansowanie nauki wraz
z odsetkami oraz zapłaconymi karami umownymi - 9.823,6 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:

- zaniechania ustalania należności Skarbu Państwa w kwocie 17.216,1 tys. zł4.
Należności budżetowe nie spłacone na koniec 2001 r i nie wykazane
w sprawozdawczości budżetowej jako zaległości wynosiły 11.835,3 tys. zł5,

- niewyegzekwowania przez Urząd KBN w 2001 r. kwoty 8.824,4 tys. zł
wydatkowanej przez jednostki naukowe niezgodnie z postanowieniami umów
o realizację projektów badawczych własnych i zamawianych. Umorzenia ww.
należności budżetowych dokonano w oparciu o uchwały zespołów KBN, które nie
mogły stanowić podstawy do odstąpienia od żądania zwrotu środków,

- niewykonania przez KBN wniosków przekazanych przez NIK po ubiegłorocznej
kontroli budżetowej dotyczących wyegzekwowania środków wydatkowanych przez
jednostki niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 11.603,2 tys. zł oraz
założenia ewidencji należności budżetowych,

- prowadzenia przez dysponenta głównego ksiąg rachunkowych w sposób
uniemożliwiający stwierdzenie poprawności, kompletności i chronologiczności
dokonywanych zapisów oraz nie odzwierciedlający stanu rzeczywistego,
tj. z naruszeniem art. 24 ustawy o rachunkowości.

Stwierdzone naruszenia dyscypliny finansów publicznych w realizacji
dochodów dotyczyły: zaniechania ustalenia należności Skarbu Państwa, dochodzenia
należności Skarbu Państwa w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego
obliczenia (art. 138 ust. 1 pkt 1).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 28 - Nauka

w wysokości 3.323.400 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 119,3 tys. zł, do łącznej wysokości 3.323.519,3 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły: wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej

                                                          
4 Należności te za lata 1998-2001 wynoszą co najmniej ok. 49,7 mln zł.
5 Należności nie spłacone i nie wykazane w sprawozdawczości budżetowej za lata 1998 � 2001 wynoszą

ok. 34,2 mln zł.
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zatrudnionych w Komitecie Badań Naukowych (§§ 4020, 4110, 4120), świadczeń

członków zespołów Komitetu Badań Naukowych (§ 3030), sfinansowania

wynagrodzeń odwołanego Ministra Nauki (§§ 4010, 4110,4120).

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.110.197,5 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po

zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 5,9% a realnie o 0,4%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w dziale 730 - Nauka, które w wydatkach ogółem stanowiły 99,3%.

W wydatkach działu 730 - Nauka największy udział miały: wydatki na

finansowanie i dofinansowywanie działalności statutowej jednostek naukowych

i badawczo-rozwojowych oraz badania własne szkół wyższych, które stanowiły

61,8%, wydatki na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk

technicznych, które w wydatkach tego działu stanowiły 14,8% oraz wydatki na

finansowanie i dofinansowanie inwestycji jednostek naukowych i badawczo�

rozwojowych, które stanowiły 13,4% wydatków tego działu.

Na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek naukowych w układzie

wykonawczym do ustawy budżetowej na 2001 r. wydzielona została kwota

w wysokości 1.868.666,0 tys. zł. Minister Nauki - Przewodniczący KBN ustalił plan

po zmianach w wysokości 1.915.799,3 tys. zł, w tym przeznaczył na działalność

statutową 1.391.606,7 tys. zł oraz wyodrębnił środki finansowe z przeznaczeniem na:

badania własne szkół wyższych 284.326,4 tys. zł, utrzymanie unikatowych urządzeń

lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu (w tym

informatycznych) 76.057,3 tys. zł, specjalne programy międzynarodowe (w tym udział

w przedsięwzięciu międzynarodowym podejmowanym na podstawie umowy

międzyrządowej) 163.808,8 tys. zł. Wykonanie wydatków na dotację podmiotową dla

jednostek naukowych w 2001 r. wynosiło 1.908.486,7 tys. zł, co stanowiło 100%

planowanych po zmianach i 102,4% wydatków zrealizowanych w 2000 r. w cenach

roku 2001.
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W 2001 r. KBN przyznał Międzynarodowemu Instytutowi Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) dotację na działalność
statutową w kwocie 790 tys. zł. Instytut utworzony ustawą z dnia 26 czerwca 1997 r.6,
stosownie do art. 4 ustawy uzyskuje przychody z dotacji ujmowanej w budżecie
państwa w części Polska Akademia Nauk i przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej
eksploatacji budynku stanowiącego siedzibę Instytutu oraz kosztów utrzymania
administracji i obsługi technicznej Instytutu. Z uwagi na to, że Instytut został
utworzony odrębną ustawą określającą źródła przychodów, w tym dotację podmiotową
ujmowaną w budżecie państwa w części 67 - Polska Akademia Nauk (ustawodawca
nie przewidział możliwości finansowania podmiotowego Instytutu z innych części
budżetowych). Wobec zmiany z dniem 1 stycznia 2001 r. ustawy o Komitecie Badań
Naukowych, odmiennie definiującej pojęcie jednostki naukowej, MIBMiK uzyskał
prawo także do występowania i otrzymywania dotacji podmiotowej na działalność
statutową jednostek naukowych ujmowaną w części 28 � Nauka.

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek naukowych przewidziano środki w wysokości
451.000 tys. zł. Na finansowanie inwestycji związanych z potrzebami badań
naukowych wydatkowano kwotę w wysokości 413.462,8 tys. zł co stanowiło 91,7%
planowanych wydatków. Wykonanie wydatków na finansowanie inwestycji
związanych z potrzebami badań naukowych w 2001 r. stanowiło 89,7% wydatków
zrealizowanych w 2000 r. w cenach 2001 r.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 264 osoby i w całości zrealizowane
zostało w dziale 750 - Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. zwiększyło się o 1 osobę. W porównaniu do planowanego
limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 18 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.305 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wzrosło nominalnie o 10,8%, a realnie o 5,0%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 6,7%.

                                                          
6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej

w Warszawie (DzU nr 106, poz.674).
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 577.750,0 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 3,3%.

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 15,7 tys. zł, co oznacza

spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 99,96%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. nie zapłacono odsetek.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 1.453,3 tys. zł i były niższe o 11,3% od kwoty

planowanej (po zmianach).

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 1.460,4 tys. zł i były o 10,9% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 5,5% wyższe niż wykonanie 2000 r. W 2001 r. nie

dokonano wpłat do budżetu, a w 2000 r. wpłata do budżetu wyniosła 17,1 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie realizowanych

wydatków dotyczyły wydatkowania 215,9 tys. zł z naruszeniem ustawy

o zamówieniach publicznych. Niezgodnie z przepisami ustawy udzielono zamówień

na realizację dostaw w drodze zawierania aneksów zwiększających wartość

pierwotnego zamówienia, bez przeprowadzenia kolejnego postępowania; stanowiło to

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach

publicznych).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu w części 28

� Nauka, pomimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających

jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Ustalenie wielkości przedawnionych należności budżetowych z tytułu rozliczenia

umów o realizację projektów badawczych oraz osób odpowiedzialnych za

dopuszczenie do ich przedawnienia.
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2. Zwiększenie nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych

(w szczególności w zakresie dotyczącym zawierania umów) i rozważenie celowości

wprowadzenia zasady powoływania komisji przetargowych przez wyznaczonego

członka kierownictwa KBN.

3. Wprowadzenie obowiązku wykonywania przez służby finansowo-księgowe

bieżącej kontroli stanu realizacji umów w sprawie zamówień publicznych.

4. Rozważenie celowości przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury

sprzętu komputerowego.

Ponadto NIK uznała za celowe rozważenie celowości zmiany przepisów w celu

uniemożliwienia finansowania działalności Międzynarodowego Instytutu Biologii

Molekularnej i Komórkowej w Warszawie dotacjami podmiotowymi z dwóch części

budżetowych, tj. części 28 � Nauka i części 67 � Polska Akademia Nauk.

Nadal aktualne pozostają postawione po ubiegłorocznej kontroli budżetowej �

dotychczas niezrealizowane � wnioski dotyczące: założenia ewidencji należności

budżetowych, zaprzestania � niezgodnej z obowiązującymi przepisami � praktyki

odstępowania przez urząd KBN od żądania zwrotu środków wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem � na podstawie uchwał podejmowanych w tej sprawie

przez zespoły, wyegzekwowania środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

� zakwalifikowanych przez służby finansowo-księgowe Urzędu jako podlegające

zwrotowi do budżetu państwa, opracowania zakładowego planu kont uwzględniającego

wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów.�

CZĘŚĆ 29 � OBRONA NARODOWA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 119.520,3 tys. zł i w stosunku do

ustawy budżetowej na 2001 r. oraz ustawy o zmianie ustawy budżetowej były wyższe

o 66.736,3 tys. zł, tj. o 126,4%. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu

nominalnym wyższe o 36.991,6 tys. zł, tj. o 44,8%, a realnie wzrosły o 37,3%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z różnych dochodów
(54.956,3 tys. zł), wpływy z usług (24.151,4 tys. zł) oraz wpływy do budżetu
nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku
gospodarstwa pomocniczego (16.484,6 tys. zł).

Przyczyną uzyskania wyższych dochodów niż planowane były okoliczności
niezależne i wynikające m.in. ze zmiany stanu prawnego w niektórych ustawach,
np. o emeryturach i rentach służb mundurowych oraz art. 193 ustawy o finansach
publicznych, a także wyegzekwowanie należności przez Zakład Budżetowy Wojskowe
Misje Pokojowe od Sekretariatu ONZ, które spowodowały dodatkowe dochody
w kwocie ok. 36.500,0 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 29 � Obrona
Narodowa w wysokości 14.778.668,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone o 205.491,4 tys. zł do łącznej wysokości 14.984.159,4 tys. zł. Zwiększenia
wydatków dotyczyły m.in. § 3110 � świadczenia społeczne, § 4050 � uposażenia
żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 6060 � wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 14.032.234,3 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe
o 793.029,0 tys. zł, tj. o 6,0%, a realnie wzrosły o 0,5%.

W zrealizowanych wydatkach dominującą pozycję stanowił § 3110 �
świadczenia społeczne, z którego wydatkowano 3.389.309,1 tys. zł, tj. 22,6% budżetu
po zmianach. Istotną pozycję stanowiły również wydatki: w § 4050 � uposażenia
żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie
2.577.586,4 tys. zł, tj. 17,2%; w § 6060 � wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych w kwocie 1.093.900,2 tys. zł, tj. 7,3%; w § 4010 � wynagrodzenia
osobowe pracowników w kwocie 964.725,5 tys. zł, tj. 6,4% oraz w § 4210 � zakup
materiałów i wyposażenia w kwocie 899.636,2 tys. zł, tj. 6,0%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 139.436 osób, w tym w dziale 750 -
Administracja publiczna � 1.935 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 2.026 osób, tj. o 1,4%.
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W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 7.742 osoby, a w dziale 750 o 213 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.319,35 zł,

w tym w dziale 750 - 4.205,09 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 12,9% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 7,0%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 7,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 485.292,3 tys. zł,

w tym wymagalne 90.285,3 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na

koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 18,1% i 720,5%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie

428,9 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2000 r. o 15,7%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 548.861,3 tys. zł i były wyższe o 3,2% od kwoty

planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach w 2001 r. wyniósł

0,7%, natomiast w 2000 r. nie wystąpił.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 626.959,8 tys. zł i były o 14,1% wyższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 1,1% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 1.378,2 tys. zł i były niższe o 92,6% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nierzetelnego prognozowania dochodów budżetowych, w tym nieuwzględniania
wszystkich źródeł dochodów na etapie ich planowania;

- nieterminowego regulowania zobowiązań;

- dopuszczenia do powstania straty z działalności gospodarczej w 2001 r. przez 41
jednostek;
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- sporządzenia przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON planu i sprawozdania
z realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, dostaw uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, części zamiennych i usług remontowych dla sił zbrojnych
w 2001 r. w sposób nierzetelny, co utrudniało jednoznaczne ustalenie struktury
dokonanych zakupów rzeczowych.

W związku z nieprzestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych

w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce oraz w Rejonowej Bazie

Materiałowej w Grudziądzu, skierowane zostaną przez NIK trzy wnioski o ukaranie

w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 29 � Obrona Narodowa, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zdyscyplinowanie działań w zakresie rzetelnego ustalania dochodów budżetowych

przez podległych dysponentów budżetu państwa.

2. Kontynuowanie działań na rzecz pełnego wyegzekwowania zaległości budżetowych

oraz zaległości od wojskowych klubów sportowych.

3. Wzmocnienie dyscypliny nad prowadzonymi postępowaniami likwidacyjnymi lub

reorganizacyjnymi jednostek podległych i nadzorowanych w celu zminimalizowania

skutków tych postępowań dla budżetu MON.

4. Doprowadzenie do zgodności w zakresie etatów, stanów ewidencyjnych żołnierzy

z limitami określonymi w ustawie budżetowej dla osiągnięcia założonych celów

w tym zakresie w programie przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.

5. Spowodowanie rzetelnego sporządzania przez odpowiednie komórki organizacyjne

MON sprawozdań rzeczowych w zakresie wydatków majątkowych, tj. w pełnej

zgodności ze sprawozdaniami finansowymi w ujęciu kasowym.
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CZĘŚĆ 30 � OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody

W ustawie budżetowej na rok 2001 nie planowano dochodów dla części 30 -

Oświata i wychowanie. Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.543,6 tys. zł

i w porównaniu do 2000 r. były w ujęciu nominalnym wyższe o 870,9 tys. zł,

tj. 129,5%, a realnie wzrosły o 117,5%.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 30 - Oświata

i wychowanie w wysokości 222.415 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 124.902,9 tys. zł, do łącznej wysokości 347.317,9 tys. zł. W trakcie

2001 r. Minister Finansów dokonał 21 zmian w planie wydatków części 30

(zmniejszeń, zwiększeń oraz korekt uprzednio wydanych decyzji), przy czym

podstawowe zwiększenia dokonane tymi decyzjami (91,8% ich ogółu) dotyczyły:

sfinansowania centralnych zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego dla

szkół (58.500 tys. zł), centralnych zakupów autobusów szkolnych dla dowożenia

uczniów (35.198,2 tys. zł) oraz sfinansowania wkładu RP jako uczestnika programów

wspólnotowych Socrates II i Młodzież oraz kosztów operacyjnych udziału w tych

programach (20.932,1 tys. zł).

Blokada wydatków w części 30 związana z rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 23 października 2001 r. objęła kwotę 14.141 tys. zł, tj. 4,1% wydatków

planowanych.

Opracowana z udziałem Ministerstwa struktura wydatków ujęta w ustawie

budżetowej na rok 2001, a następnie w układzie wykonawczym budżetu w znacznym

stopniu nie odpowiadała potrzebom związanym z ich realizacją. W konsekwencji

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (a uprzednio Minister Edukacji Narodowej)

dokonał 24 zmian tego planu, a pierwsza z tych decyzji dokonywała przesunięć

w części 30 na kwotę 42.981,7 tys. zł, tj. 19,3% środków ujętych w ustawie

budżetowej. Związane z tym trudności w finansowaniu zadań, głównie w dziale 801

Oświata i wychowanie wystąpiły m.in. w finansowaniu działalności szkół polskich



120

za granicą, na co przeznaczono 17.955,2 tys. zł. Kwoty zaplanowane na ten cel były

zaniżone o 1,7 mln zł, co w związku z koniecznością opłacania czynszów za lokale

szkolne, wymagało dokonania przesunięć w planie wydatków niezgodnie z wymogami

art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określającymi jako niedozwolone

przeniesienia wydatków, powodujące zwiększenia w jakimkolwiek rozdziale

klasyfikacji wydatków ujętych w budżecie państwa o więcej niż 5%.

Zrealizowane wydatki wyniosły 332.730 tys. zł, tj. 95,8% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 92.122,8 tys. zł, tj. o 21,7%, a realnie były niższe o 25,8%. Podstawowe wydatki

w tej części budżetu w kwocie 304.048,3 tys. zł dotyczyły działu 801 Oświata

i wychowanie i stanowiły 91,4% ich ogółu. W pozostałych 3 działach klasyfikacji

budżetowej (dz. 150, 750 i 854) wydatkowano łącznie 28.681,7 tys. zł, w tym

najwięcej (19.040,5 tys. zł) w dziale 750 - Administracja publiczna, co w 64,9%

obejmowało finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W efekcie niewłaściwego planowania środków w części 30 oraz ich

ograniczenia, znacząco zmniejszono finansowanie zadań oświatowych (dział 801).

Dotyczyło to m.in. kształcenia nauczycieli w formie powierzania szkołom wyższym

realizacji grantów edukacyjnych. Wydatki poniesione na ten cel w kwocie 19,2 mln zł

dotyczyły takich przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych. Nie dokonano

równocześnie rozliczenia realizacji tych zadań w kwocie 8.686,5 tys. zł. W mniejszym

od zakładanego wymiarze (58.227,6 tys. zł zamiast planowanych 102.772 tys. zł),

przeprowadzono centralne zakupy sprzętu komputerowego dla szkół. Również

w mniejszym niż w 2000 r. zakresie, dokonano zakupów autobusów szkolnych

(zakupując 144 pojazdy, przy 346 zakupionych w 2000 r.), zakupu podręczników dla

uczniów mniejszości narodowych (przeznaczono na ten cel 2.599,6 tys. zł, przy

planowanych pierwotnie 3.476,9 tys. zł) oraz podręczników dla potrzeb kształcenia

specjalnego. Na zakup tych ostatnich podręczników zaplanowano kwotę 632 tys. zł,

przy wydatkach poniesionych na ten cel w roku poprzednim, na poziomie ok. 6 mln zł.

Wydatki części 30 w dziale 150 (Przetwórstwo przemysłowe) w kwocie 481,5 tys. zł

umożliwiły dotowanie produkcji 25 tytułów niskonakładowych podręczników dla

szkolnictwa zawodowego (w 2000 r. � 56 tytułów).
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Na dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, w związku z powierzeniem realizacji zadań zleconych przekazano
12.968,8 tys. zł (dz. 801 i dz. 804). Zadania te rozliczono, jednak zaległości w tym
zakresie z lat ubiegłych wynosiły 96,5 tys. zł.

Na wydatki 17 jednostek podległych przeznaczono 99.431,6 tys. zł, w tym
45.131,9 tys. zł stanowiły wydatki 9 komisji egzaminacyjnych. Do budżetu zwrócono
446,9 tys. zł, co wiązać należy z planowaniem w nadmiarze wydatków tych jednostek.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych stwierdzone w gospodarce finansowej
tych jednostek, wynikające m.in. z braku odpowiedniego nadzoru nad realizacją
budżetu objęły kwotę 128 tys. zł. Dotyczyło to popełnienia czynów wskazanych
w art. 138 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy o finansach publicznych, tj. przekroczenia
upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych (39,9 tys. zł) oraz
nieprzestrzegania zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych (88,1 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 884 osoby, w tym w dziale 750 -
Administracja publiczna - 233 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 13 osób, tj. o 1,5%.
W porównaniu do planowanego zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było wyższe
o 19 osób, zaś w dziale 750 niższe o 36 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.552 zł,
w tym w dziale 750 - 3.752 zł, przy czym w kwotach wynagrodzeń zawierały się
również nagrody dla nauczycieli wypłacone z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej (2.599,5 tys. zł). Uwzględniając powyższe, a także zmiany klasyfikacji
budżetowej wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów (które miało zastosowanie po raz pierwszy do kwot planowanych
w budżecie państwa na rok 2001) przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto
w porównaniu do 2000 r. wzrosło z 2.978 zł do 3.217 zł (o 8%), zaś w dziale 750
z 3.430 zł do 3.752 zł (o 9,4%). W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w części 30 było wyższe o 0,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 2.382,9 tys. zł (nie
wystąpiły zobowiązania wymagalne), co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 2000 r. o 22,6%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 0,1 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 2000 r. o 99,8%.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 3.466,4 tys. zł i nie pochodziły z dotacji budżetowych. Dochody te były

wyższe o 1% od kwoty planowanej po zmianach.

Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

3.403,7 tys. zł i były niższe od kwoty planowanej (po zmianach) o 0,7% oraz o 64,2%

niższe od wykonania 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 0,5 tys. zł i były niższe

o 99,7% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- przekazania planów wydatków dla jednostek podległych w kwotach odmiennych
(o 1.530,7 tys. zł) od określonych w ustawie budżetowej na rok 2001,
tj. z naruszeniem zasad określonych w art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o finansach
publicznych, w myśl którego dysponenci części dokonując wspomnianego podziału
zobowiązani byli zapewnić zgodność planów finansowych tych jednostek z ustawą
budżetową,

- zrealizowania wydatków niecelowych w kwocie 66,3 tys. zł, na które złożyły się
wypłacone, osobom posiadającym w dyspozycji samochody służbowe, ryczałty za
używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (8,5 tys. zł) oraz
ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, w sytuacji gdy urlopy te mogły być wykorzystane (57,8 tys. zł),

- nierozliczenia dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację zadań zleconych
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
96,5 tys. zł oraz środków przekazanych w kwocie 8.726,8 tys. zł szkołom wyższym
na realizację przedsięwzięć z zakresu kształcenia nauczycieli,

- wydatkowania z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych kwoty 128 tys. zł
w jednostkach budżetowych podległych i finansowanych z tej części budżetu,
w tym 88,1 tys. zł z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych i 39,9 tys. zł
z przekroczeniem upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych,

- planowania wydatków budżetowych w oderwaniu od faktycznych potrzeb
związanych z ich realizacją, co skutkowało trudnościami w finansowaniu
założonych zadań w tej części budżetu. Polegało to w szczególności na:
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- konieczności dokonania łącznie 24 średniorocznych zmian planu, w tym
pierwszej już 12 kwietnia 2001 r. na kwotę blisko 43 mln zł, tj. 19,3% kwoty
wydatków w części 30 w ustawie budżetowej,

- zbyt małej kwocie (w porównaniu do 2000 r. i do potrzeb) zaplanowanej,
np. na zakup podręczników dla potrzeb szkolnictwa specjalnego (w szczególności
uczniów niewidomych) oraz dotowanie niskonadkładowych podręczników
dla szkolnictwa zawodowego, a zbyt dużej kwocie zaplanowanej dla niektórych
jednostek podległych, w szczególności komisji egzeminacyjnych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 30 � Oświata i wychowanie, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie tej

części budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przestrzeganie wymogów określonych w art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach

publicznych w zakresie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek

podległych.

2. Planowanie wydatków budżetowych w powiązaniu z zakresem zadań rzeczowych

przewidzianych do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

3. Pełne rozliczenie finansowe oraz rzeczowe udzielonych w 2000 r. oraz w latach

wcześniejszych dotacji oraz zleceń dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych.

4. Dokonywanie zmian planu wydatków w poszczególnych częściach budżetowych

w sposób zgodny z unormowaniami art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

określającym jako niedozwolone przeniesienia wydatków, powodujące zwiększenia

w jakimkolwiek rozdziale klasyfikacji wydatków ujętych w budżecie państwa

o więcej niż 5%.
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CZĘŚĆ 31 � PRACA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.241,6 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 637,6 tys. zł, tj. o 105,6%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 3.979,8 tys. zł,
tj. o 76,2%, a realnie były niższe o 77,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były ponadplanowe dochody:

- w dziale 150 � Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 320 tys. zł (186,8% planu).
Przekroczenie wynika z osiągnięcia ponadplanowych przychodów przez
gospodarstwo pomocnicze ZWP;

- w dziale 750 � Administracja publiczna w kwocie 205,1 tys. zł (213,9% planu).
Dochody osiągnięto ze zwrotów środków powstałych z rozliczeń z lat ubiegłych;

- w dziale 853 � Opieka społeczna uzyskano 22,9 tys. zł ze zwrotu niewykorzystanej
części dotacji przez organizacje pozarządowe oraz z odsetek od nieterminowych
zwrotów dotacji;

- w dziale 854 � Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 88,5 tys. zł (264,8%
planu) z wpłaty pozostałej części zysku za rok 2000 przez gospodarstwa
pomocnicze OHP oraz z rozliczenia środka specjalnego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w wysokości

138.162 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 1.877 tys. zł, do łącznej

wysokości 140.039 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie kwoty:

- 350 tys. zł z rezerwy ogólnej (części 81) na refundację organom samorządu
terytorialnego wypłaconych zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom
spełniającym powszechny obowiązek obrony RP (dz. 853, rozdz. 85314, § 3110 �
świadczenia społeczne);

- 1.582 tys. zł z rezerw celowych (części 83), z przeznaczeniem m.in. na: usuwanie
skutków powodzi i osuwisk (300 tys. zł §§ 4260 � zakup energii, 4300 � zakup
usług pozostałych),

- 541 tys. zł na �Narodowy program przygotowania do członkostwa w UE� - § 2817
� dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom.
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Łączna kwota zwiększeń wydatków w części 31 wyniosła 1.932 tys. zł.

Dokonano również zmniejszenia wydatków w kwocie 55 tys. zł na rzecz części

83 (na dotację dla gmin na dofinansowanie budowy gimnazjów) w związku

z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe.

Wszystkie przeniesienia wydatków dokonywane były prawidłowo na podstawie

decyzji Ministra Finansów.

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 23 października 2001 r. w sprawie

blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa, zablokowała w części 31, do

dnia 31 grudnia 2001 r., kwotę w wysokości 2.950 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 135.529 tys. zł, tj. 97,1% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r., wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 1.771 tys. zł,

tj. o 1,3%, realnie były niższe o 6,4%.

W stosunku do planu po zmianach, nie zrealizowano (w dziale 750), wydatków

w wysokości 607 tys. zł, na które złożyła się głównie kwota 541 tys. zł, o którą został

zwiększony przez Ministra Finansów budżet Centrali Ministerstwa dla Fundacji

Studiów Europejskich � Instytutu Europejskiego w Łodzi (program Phare 98 SPP).

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków, największy udział miały

wydatki w działach:

- 854 � Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki Ochotniczych Hufców Pracy
w wysokości 93.346 tys. zł - 69,0% wydatków ogółem (w rozdziale 85416 �
Ochotnicze Hufce Pracy, wydatkowano kwotę 93.046 tys. zł - 99,9% wydatków
ustalonych w ustawie budżetowej, w rozdziale 85478 � Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, wydatkowano 300 tys. zł. Kwota ta nie była przewidziana w ustawie
budżetowej);

- 750 � Administracja publiczna, wydatkowano kwoty 32.216 tys. zł, co stanowi
23,8% wydatków ogółem (w rozdziale 75000 � Integracja z Unią Europejską,
wydatkowano 788 tys. zł, co stanowi 294,7% wydatków przewidywanych
w ustawie budżetowej i 50,6% planu po zmianach; w rozdziale 75001 � Urzędy
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naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, wydatkowano
21.038 tys. zł, co stanowi 96,9% wydatków określonych w ustawie budżetowej oraz
95,9% planu po zmianach; w rozdziale 75057 � Placówki zagraniczne,
wydatkowano 437 tys. zł, co stanowi 80,8% wydatków określonych w ustawie
budżetowej i w planie po zmianach; w rozdziale 75064 � Współpraca naukowo -
techniczna z zagranicą, wydatkowano 4.672 tys. zł, co stanowi 96,8% kwoty
ustalonej w ustawie budżetowej i w planie po zmianach; w rozdziale 75095 �
Pozostała działalność, wydatkowano 5.281 tys. zł, co stanowi 75,5% wydatków
ustalonych w ustawie budżetowej i 77,7% planu po zmianach);

- 853 � Opieka społeczna, wydatkowano 4.593 tys. zł, co stanowi 3,4% wydatków
ogółem (w rozdziale 85314 � Zasiłki i pomoc w naturze, wydatkowano
2.350 tys. zł, co stanowi 117,4% wydatków określonych w ustawie budżetowej oraz
100% planu po zmianach; w rozdziale 85395 � Pozostała działalność, wydatkowano
2.243 tys. zł, co stanowi 65,7% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej oraz planie
po zmianach).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 2.905 osób, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna - 256 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 409 osób, tj. o 16,4%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 487 osób, a w dziale 750 niższe o 54 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 1.864 zł,

w tym w dziale 750 � 3.867 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 2,6% w ujęciu nominalnym, a realnie

było niższe o 2,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 0,3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 6.048,1 tys. zł

(zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono), co oznacza wzrost w porównaniu

do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 157 tys. zł, tj. o 2,7%.

Odsetki z tytułu nieterminowych płatności nie wystąpiły.
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Przychody zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środka
specjalnego w 2001 r. wyniosły 33.786 tys. zł i były niższe o 7,4% od kwoty
planowanej (po zmianach). Jednostki te nie były dotowane z budżetu państwa.

Wydatki zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środka
specjalnego w 2001 r. wyniosły 33.144 tys. zł i były o 7,3% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 3,7% niższe niż wykonanie w 2000 r.

Wpłaty do budżetu wyniosły 314 tys. zł i były niższe o 36,0% od wpłat
zrealizowanych w 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 31 � Praca, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała opracowywanie projektu budżetu resortu
w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z wymogami rzetelności.

CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 23.988 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były wyższe o 6.196 tys. zł, tj. o 34,8%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 3.362 tys. zł, tj. o 16,3%,
a realnie wzrosły o 10,2%.

W zrealizowanych dochodach największy udział miały dochody uzyskane
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 93,5% (22.426 tys. zł).

Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były: wpływy z usług uzyskane przez
Stację Chemiczno-Rolniczą (6.345 tys. zł) z tytułu wykonywanych zleceń na badania
gleb, wpłaty z nadwyżek środków obrotowych w środkach specjalnych funkcjonujących
przy Centralnym Inspektoracie Standaryzacji (5.493 tys. zł), zwroty przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niewykorzystanych dopłat do oprocentowania
kredytów udzielonych na cele gospodarki rolnej (4.260 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych uzyskane przez Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych ze sprzedaży wydawnictw i środków trwałych (3.147 tys. zł).



128

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nierzetelność w planowaniu dochodów

budżetowych - nie uwzględniono bowiem wszystkich źródeł ich pozyskiwania.

Dotyczyło to m.in. wpływów ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych i wpłat

do budżetu państwa z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

W 2001 r. nastąpiła poprawa w egzekwowaniu należnych dochodów przez

Ministerstwo i dysponentów niższego stopnia. Należności na koniec grudnia 2001 r.

wystąpiły głównie w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo i wyniosły 542,9 tys. zł, były

niższe do stanu na koniec 2000 r. o 34,8%. Relacja należności do dochodów ogółem

2001 r. wynosiła 2,3% i zmniejszyła się w porównaniu do 2000 r. o 1,7 pkt.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.

Zrealizowane przez Ministerstwo i dysponentów niższego stopnia dochody budżetowe

w 2001 r. były, w całości i terminowo przekazywane na rachunki bieżące właściwych

miejscowo urzędów skarbowych.

Dane zawarte w rocznym  sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 r. były zgodne z ewidencją

księgową.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 32 - Rolnictwo

w wysokości 680.371 tys. zł. W ciągu 2001 roku wydatki zostały zwiększone na

podstawie decyzji Ministra Finansów o 12.338 tys. zł do wysokości 692.709 tys. zł,

z czego kwota 12.134 tys. zł przeniesiona została z rezerwy celowej, kwota 204 tys. zł

� z rezerwy ogólnej, zaś 7 tys. zł przeniesiono z budżetu części 29 � Ministerstwo

Obrony Narodowej. Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in.:

- rozdział 01095 Pozostała działalność w łącznej kwocie 5.387,2 tys. zł,
w paragrafach: 281 � Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (4.190,9 tys. zł) oraz 623
� Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych (1.196,3 tys. zł), z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
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- rozdział 01000 Integracja z Unią Europejską w kwocie 2.379,0 tys. zł,
w paragrafach: 281 � Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (1.125 tys. zł), 421 -
Zakup materiałów i wyposażenia (12,0 tys. zł), 430 � Zakup usług pozostałych
(1.181,2 tys. zł) oraz 442 � Podróże służbowe zagraniczne (60,8 tys. zł),
z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji projektu w ramach
programu �Organizacja wspólnego rynku WPR� oraz na pokrycie kosztów
realizacji projektu w ramach zadań priorytetowych zgodnie z NPPC 2000,

- rozdział 75000 Integracja z Unią Europejską w kwocie 1.700 tys. zł, w § 430 �
Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu
zgodnie z NPPC 2000,

- rozdział 01001 Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich, w § 606 � Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Decyzją Ministra Finansów dokonano również zmniejszeń z tytułu

oszczędności w wydatkach w rozdziałach: 01014 Inspekcja Nasienna, 01016 Inspekcja

Ochrony Roślin, 01021 Inspekcja Weterynaryjna, 75001 Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej w łącznej kwocie 122,5 tys. zł, w §§ 401

� Wynagrodzenia osobowe pracowników (103,2 tys. zł), 411 - Składki na

ubezpieczenia społeczne (16,8 tys. zł) oraz 412 � Składki na Fundusz Pracy

(2,5 tys. zł).

Zrealizowane wydatki, łącznie z niewygasającymi z końcem 2001 r., wyniosły

618.669 tys. zł, tj. 89,3% budżetu po zmianach Wydatki niewygasające z upływem

roku budżetowego wynosiły 3.140 tys. zł, tj. 0,5% wydatków ogółem. W porównaniu

do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 229.334 tys. zł, tj. o 27,0%,

a realnie były niższe o 30,8%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w działach: 010 - Rolnictwo i łowiectwo (91,7%) oraz 750 - Administracja

publiczna (5,1%).
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Zrealizowane wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo wyniosły 567.019 tys. zł

i w stosunku do kwoty przyjętej w ustawie były niższe o 62.277 tys. zł, tj. o 9,9%.

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo  w porównaniu do budżetu po zmianach były

niższe o 11,4%, tj. o 72.844 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia w zakresie wydatków

dotyczyły:

- niewykonania wniosku z poprzedniej kontroli dotyczącego dopłacenia Gminie
Centrum należnego podatku za 1999 r. od nieruchomości położonej w Warszawie
przy ul. Wspólnej 30 w kwocie 53,3 tys. zł wraz z należnymi odsetkami;

- nierzetelnego oraz niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania kwoty 51,8 tys. zł
z rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie programów Phare. Środki
te przeznaczone były m.in. na sfinansowanie zakupu usług remontowych, podróży
służbowych, opłat i składek oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Natomiast
wykorzystane zostały m.in. na sfinansowanie kosztów rozmów telefonicznych,
utrzymania lokali oraz zakupu licencji na programy komputerowe, tj. na cele
nieprzewidziane w planach rzeczowo-finansowych tych programów i nie zostały
zaakceptowane do sfinansowania przez kierowników programów Phare (Senior
Programme Officers).

W myśl art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych niezgodne
z przeznaczeniem wykorzystanie środków publicznych pochodzących z rezerwy
celowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- niewłaściwego rozliczenia przez Ministerstwo części dotacji w kwocie 25,3 tys. zł
przeznaczonej na zadania edukacyjne.

Ponadto stwierdzono uchybienia, polegające na:

- błędnym księgowaniu w Biurze Administracyjno-Budżetowym, co skutkowało
powstaniem rozbieżności w kwocie 24,2 tys. zł między przekazaną kwotą do ZUS
na podstawie przelewów, a stroną Wn konta 229 � rozrachunki z ZUS,

- niezgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów sposobie finansowaniu z części
32 - Rolnictwo dwóch jednostek budżetowych Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Wesołej i jej 16 oddziałów terenowych oraz Krajowego Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie i jego 8 oddziałów
regionalnych. Ustalenia kontroli wykazały, że oddziały te finansowane były ze
środków budżetowych ww. Stacji i Centrum jako dysponenci III stopnia, mimo nie
ustanowienia ich tymi dysponentami przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
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- nietrafnym planowaniu wydatków budżetowych w podziale na poszczególne
pozycje klasyfikacji budżetowej, w wyniku czego w 2001 r. w części 32 dokonano
łącznie 967 przeniesień, co stanowiło 90,9% ogółu przeniesień. Najwyższa Izba
Kontroli, nie kwestionując konieczności dokonywania przesunięć w planie
wydatków budżetowych, stwierdza jednak, iż blisko 1/3 zmian wprowadzona
została w końcu roku budżetowego.

Ustalone wydatki w rozdziale 01029 Dopłaty do odsetek od kredytów na cele

gospodarki rolnej w kwocie 248.211 tys. zł zostały wykorzystane w wysokości

188.273 tys. zł, tj. w 75,8%. Dopłaty te były realizowane w ramach zawartych umów

z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 4.544 osoby, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna - 357 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 1.868 osób, tj. o 29,1%, na skutek zmian w organizacji

i zakresie działania Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. W wyniku wprowadzonych

zmian wyłączone zostały ze struktury organizacyjnej Krajowego Centrum 4 stacje

hodowli i unasienniania zwierząt.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 960 osób,  a w dziale 750 o 35 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.335 zł,

w tym w dziale 750 - 3.332,7 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 20,5% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 14,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 5.038 tys. zł.

Występujące zobowiązania nie były zobowiązaniami wymagalnymi. Dotyczyły one

głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2001 r., które

wypłacone miało być z wydatków roku 2002. Pozostałe zobowiązania wynikały

z bieżącej działalności jednostek budżetowych, m.in. zakupu energii elektrycznej,

cieplnej, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłat za czynsze i dotyczyły

faktur złożonych w grudniu 2001 r. z terminem płatności w styczniu 2002 r.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 162.795 tys. zł i były wyższe o 1,3% od kwoty

planowanej po zmianach.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 158.104 tys. zł i były o 1,1% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 35,1% niższe niż wykonanie w 2000 r. Wpłaty do

budżetu wyniosły 5.998 tys. zł i były wyższe o 85,5% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 32 � Rolnictwo, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Poprawę planowania dochodów budżetowych oraz usprawnienie planowania

wydatków budżetowych, celem wyeliminowania dostosowywania w końcu roku

budżetowego planu tych wydatków do ich rzeczywistego wykonania.

2. Zapewnienie terminowości sporządzania sprawozdania Rb-28 z wykonania planu

wydatków budżetu państwa.

3. Doprowadzenie do zgodności finansowania jednostek budżetowych � dysponentów

II stopnia z przepisami prawa, tak aby bezprawnie nie przekazywały środków dla

podległych im jednostek, nie będących dysponentami III stopnia.

4. Wyegzekwowanie od Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej � Stowarzyszenia

Promocji Kultury Fizycznej, Turystyki i Zdrowia - �ZDROWA POLSKA� zwrotu

niewykorzystanej części dotacji w kwocie 25,3 tys. zł wraz z należnymi odsetkami.

5. Dokonanie zwrotu do budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem środków w kwocie 51,8 tys. zł (wraz z odsetkami), pochodzących

z rezerwy celowej na współfinansowanie programów Phare.
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6. Rzetelne ujmowanie w księgach rachunkowych prowadzonych w Biurze

Administracyjno-Budżetowym Ministerstwa wszystkich rozliczeń z ZUS

w korespondencji z kontami rozrachunkowymi.

7. Uwzględnienie w zobowiązaniach oraz dopłacenie Gminie Centrum należnego

podatku za 1999 r. od nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wspólnej 30

w kwocie 53,3 tys. zł wraz z należnymi odsetkami.

CZĘŚĆ 33 � ROZWÓJ WSI

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. dochody nie były planowane. Zrealizowane

dochody wyniosły 1.297 tys. zł i były uzyskane w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

w tym głównie w rozdziale 01000 � Integracja z Unią Europejską (1.295 tys. zł).

Źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu zwrotu przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niewykorzystanych środków z rezerwy

celowej na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz wdrożenie

systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (1.294,7 tys. zł), zwrotu niewykorzystanych

środków na realizację Specjalnego Programu Przygotowawczego do Funduszy

Strukturalnych (1,8 tys. zł) i zwrotu nienależnie pobranych dopłat do oprocentowania

kredytów udzielonych do 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji po klęsce

powodzi z lipca 1997 r. (0,7 tys. zł).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 33 � Rozwój wsi

w wysokości 1.770.908 tys. zł.

W ciągu 2001 roku wydatki zostały zwiększone o 2.124 tys. zł do wysokości

1.773.032 tys. zł, z czego całość przeniesiona została z rezerw celowych, na podstawie

decyzji Ministra Finansów. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie:

- rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (910,8 tys. zł), w § 257 �
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych,
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- rozdział 01000 Integracja z Unią Europejską w (896,2 tys. zł), w §§: 257 �Dotacja
podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
(241,3 tys. zł), 421 � Zakup materiałów i wyposażenia (65,2 tys. zł), 430 � Zakup
usług pozostałych (372,1 tys. zł), 442 - Podróże służbowe zagraniczne
(200,0 tys. zł) oraz 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(17,6 tys. zł).

Zrealizowane wydatki w części 33 - Rozwój wsi, wyniosły 1.630.305 tys. zł,

tj. 99,5% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu

nominalnym wyższe o 524.978 tys. zł, tj. o 47,5%, a realnie wzrosły o 39,8%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków główny udział miały wydatki

w dziale 010 - Rolnictwo, w tym największe wydatki (99,5%) zrealizowano

w rozdziale 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ustalone wydatki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w kwocie 1.764.431 tys. zł zostały wykonane w wysokości 1.622.451 tys. zł

i przeznaczone na działalność statutową Agencji. W stosunku do kwoty przyjętej

w ustawie i nie zmienianej w ciągu roku, wydatki te były niższe o 141.980 tys. zł

(o 8,1%), w związku  z wprowadzoną blokadą środków i zmniejszonym zasileniem

MRiRW w środki przez Ministerstwo Finansów w IV kwartale 2001 r.

Badania kontrolne wykazały, że w 2001 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Wsi nie sprawowało ustawowego nadzoru nad Agencją, ponieważ w 2001 r. dalszym

ciągu nie określono zasad uściślających i precyzujących formy sprawowania nadzoru.

Do działań tych nie można zaliczyć opiniowania i oceny rocznego sprawozdania

z działalności ARiMR czy opiniowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie

szczegółowych kierunków działań ARiMR. W ocenie NIK, przepis art. 2 ustawy

o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa � w myśl którego

�nadzór ogólny nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi,

a w zakresie gospodarki finansowej Minister Finansów� � skutkuje nieprzejrzystością

i nieefektywnością nadzoru nad działalnością statutową Agencji.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na nierzetelnym oraz

niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu kwoty 48,4 tys. zł z rezerw celowych

przeznaczonej na współfinansowanie programów Phare. Środki te przeznaczone były
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m.in. na sfinansowanie zakupu usług remontowych, podróży służbowych, opłat

i składek oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Natomiast wykorzystane zostały

m.in. na sfinansowanie kosztów rozmów telefonicznych, utrzymania lokali oraz

zakupu licencji na programy komputerowe, tj. na cele nieprzewidziane w planach

rzeczowo-finansowych tych programów i nie zostały zaakceptowane do sfinansowania

przez kierowników programów Phare (Senior Programme Officers). W myśl art. 138

ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych niezgodne z przeznaczeniem

wykorzystanie środków publicznych pochodzących z rezerwy celowej stanowi

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 98 osób, w całości w dziale 750.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie było wyższe o 6 osób, tj. o 6,5%.

W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było

niższe o 6 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.123 zł.

Planowane na 2001 r. środki na wynagrodzenia zostały wykorzystane w 100%.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 2,2% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 3,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 335 tys. zł i były to

zobowiązania niewymagalne. Dotyczyły one głównie dodatkowego wynagrodzenia

rocznego wraz z pochodnymi za 2001 r., które wypłacone miało być z wydatków roku

2002.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 33 � Rozwój wsi, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań przez Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzających do dokonania zwrotu do budżetu państwa

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków w kwocie 48,4 tys. zł (wraz

z odsetkami), pochodzących z rezerw celowych na współfinansowanie programów Phare.
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 2.089.491 tys. zł i w stosunku do

planu po zmianach były niższe o 262.632 tys. zł, tj. o 11%. W porównaniu do roku

2000 przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 37%, a realnie wzrosły o 30%.

Największym źródłem przychodów Agencji w 2001 r. była dotacja budżetowa

(1.622.221 tys. zł) wraz ze środkami na współfinansowanie programu SAPARD, która

była wyższa od dotacji otrzymanej w 2000 r. roku (887.069 tys. zł) nominalnie o 83%,

a realnie o 73%.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości odnośnie realizacji przychodów

dotyczyły:

- niewyegzekwowania od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stosownie
do postanowień umowy z dnia 7 czerwca 1995 r.) należności z tytułu kosztów
poniesionych w 2000 r. na druk kwartalnika �Polska Żywność� w kwocie
164 tys. zł oraz niepodjęcia działań w tym zakresie w odniesieniu do kosztów
poniesionych przez ARiMR na powyższy cel w 2001 roku w wysokości 42 tys. zł.

- niezgodnego z umową zawartą z MRiGŻ wystąpienia do Ministra RiRW o dodatkowe
środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze za grudzień 2000 r.
w wysokości 1.491 tys. zł oraz niedokonanie korekty zapotrzebowania, przez co nie
zostały wykorzystane środki w wysokości 687 tys. zł.

Wydatki

W 2001 r. wydatki ustalono w wysokości 2.372.950 tys. zł, zaś ich realizacja

wyniosła 1.974.178 tys. zł, co stanowiło 83% planu finansowego po zmianach.

W porównaniu do roku 2000 wydatki były w ujęciu nominalnym były wyższe

o 30%, a w ujęciu realnym wzrosły o 24%.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem największy udział miały

wydatki przeznaczone na działalność podstawową 84% (1.666.532 tys. zł) oraz

na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 10% (205.967 tys. zł).
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W realizacji zadań stwierdzono znaczne różnice w wydatkach pomiędzy

planem a jego wykonaniem.

Między innymi nie zrealizowano w ogóle wydatków zaplanowanych na:

- współfinansowanie programu SAPARD ze środków dotacji budżetowej w 2001 r.
w kwocie 169.230 tys. zł,

- finansowanie organizacji producenckich w wysokości 5.000 tys. zł,

- utylizację w kwocie 4.700 tys. zł,

- realizację udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 550 tys. zł.

Wydatki na małą przedsiębiorczość (33.413 tys. zł) i na pokrycie kosztów

operacyjnych Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (14.577 tys. zł)

wykonano w 44%, tj. odpowiednio w kwocie 14.841 tys. zł i 6.450 tys. zł.

Planowane wydatki na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

wykonano w 78%, na cele gospodarki rybnej w 84% (2.765 tys. zł), zaś na budowę

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli zrealizowano 91% planu (61.863 tys. zł).

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła niewłaściwą współpracę Agencji

z bankami, co potwierdziła również opinia Ministra RiRW z grudnia 2001 r.

Przykładem tego jest wykorzystanie bezpośrednio na dopłaty do oprocentowania

kredytów na cele rolnicze jedynie 199.243 tys. zł (77%) z zaplanowanej kwoty

259.211 tys. zł. Niższe wykonanie planu w tej pozycji, w interpretacji ARiMR, wynika

m.in. z faktu, iż kwotę 42.847 tys. zł, stanowiącą dopłaty do oprocentowania kredytów

za grudzień 2001 r. Agencja sfinansowała ze środków budżetowych 2002 r., natomiast

zaplanowała ją w ramach środków 2001 r.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2001 wynosiło 531 osób i było o 189 osób

wyższe niż w 2000 r. Wzrost zatrudnienia spowodowany był głównie potrzebą

zwiększenia liczby etatów w Zespole Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli

oraz zatrudnieniem pracowników w celu przyszłej obsługi administracyjnej

i finansowej programu SAPARD.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.726 zł. W porównaniu

do 2000 r. wynagrodzenie to było wyższe o 1,5% w ujęciu nominalnym, a realnie

niższe o 3,8%.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników Zespołu Zintegrowanego

Systemu Zarządzania i Kontroli wyniosło w 2001 roku 3.227 zł i było niższe

nominalnie o 16,3%, a realnie o 20,7% od wykonania w roku 2000.

W realizacji wydatków stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę

40.806 tys. zł, tj. 2,07% wydatków ogółem, w tym w szczególności:

- W zakresie umowy Nr 14/KZP/01 z dnia 28 czerwca 2001 r. zawartej pomiędzy
Agencją i firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. (HP) o opracowanie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli ZSZiK-IACS, której proces
zawierania w ocenie NIK wpisuje się w obszar zagrożeń korupcjogennych, i tak:

- wykazano niegospodarność ARiMR w procedurze odbioru i akceptacji
3 produktów: P.01 i P.02 dotyczących aplikacji komputerowej projektu
pilotażowego w zakresie wielofunkcyjnego rejestru gospodarstw rolnych
i modułu zwierząt oraz P.07 w zakresie wdrożenia projektu pilotażowego za
27.757 tys. zł. Produkty P.01 i P.02 zostały odebrane bez przeprowadzenia
testów sprawdzających;

- zgłoszone przez Zespół Informatyki ARiMR krytyczne uwagi dotyczące ich
przydatności, po upływie dwóch miesięcy od daty odbioru i akceptacji
produktów P.01, P.02 i P.07, spowodowały ponowne zlecenie opracowania
dotyczącego analizy funkcjonowania projektu pilotażowego, mającego na celu
wyjaśnienie zgłoszonych przez ARiMR uwag oraz stwierdzenie jak system
powinien działać (produkt P.10). Za to opracowanie Agencja zapłaciła
111 tys. zł, tj. cenę znacznie przewyższającą jego wartość;

- stwierdzono niegospodarność ARiMR przy odbiorze i akceptacji produktów:
B.01 dotyczącego analizy zasad funkcjonowania części nieinformatycznej
systemu ZSZiK-IACS, B.03 dotyczącego pozyskania zasobów ludzkich do
obsługi systemu dla każdego z 16 regionów kraju. Produkt ten zawierał m.in.
standardowe wzory umów o pracę oraz określał przewidywane okresy
zatrudnienia i sposoby rozwiązania umów o pracę.

Za powyższe produkty zapłacono ceny znacznie przewyższające ich wartość,
tj. odpowiednio 9.041 tys. zł i 3.349 tys. zł.

- działaniem niegospodarnym Agencji był zakup zasilacza awaryjnego z agregatem
prądotwórczym za 547,8 tys. zł. Z winy Agencji urządzenie nie zostało
zainstalowane, choć dokonano zapłaty za jego zainstalowanie i rozruch;
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- jako działanie nierzetelne należy ocenić nie zaewidencjonowanie 117.200 sztuk
ulotek informujących o działalności Agencji za 145,2 tys. zł, wykonanych
na podstawie umowy Nr 34/01/KZP z dnia 19 września 2001 r. oraz 32 tys. szt.
Informatorów dla beneficjantów programu SAPARD, wykonanych za 112,3 tys. zł,
na podstawie umowy Nr 33/01/KZP z dnia 14 września 2001 r.;

- NIK ocenia, jako działanie niegospodarne dodrukowanie 1600 ulotek dotyczących
programu SAPARD i ZSZiK-IACS, w języku niemieckim, za cenę 4,8 tys. zł,
zwłaszcza, że w magazynach Agencji pozostawało nadal około 1200 takich ulotek
o wartości 3,5 tys. zł, co do których brak było stanowiska odnośnie zagospodarowania.

Ponadto ustalono, że przy sporządzaniu planu finansowego Agencji na 2001 r.:

- nie wykazano w pozycji �stan środków na początek roku� środków pieniężnych
ujętych w ewidencji księgowej na kontach grupy �1� � środki pieniężne i rachunki
bankowe � w kwocie 1.098 tys. zł, na którą składały się nie zwrócone do budżetu
środki z rozliczenia realizowanych w roku 2000 programów Phare PL 9805.01 oraz
PL 9805.03;

- dokonano rozliczenia kosztów funkcjonowania Agencji w odniesieniu
do przekazanej przez Zespół Finansowy do Zespołu Księgowości kwoty
47.642 tys. zł nie zaś do uzgodnionej z właściwymi ministrami i ujętej w Decyzjach
Prezesa ARiMR (Nr 44/2001 z 27.11.2001 r. oraz Nr 54/2001 z 28.12.2001 r.)
kwoty 48.409 tys. zł. Wynikająca z podanych kwot różnica 767 tys. zł dotyczyła
zobowiązań roku 2000 z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych
w 2001 r. i została rozliczona w ramach kosztów funkcjonowania ARiMR.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2001 r.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rzetelne planowanie przychodów i wydatków w celu doprowadzenia do pełniejszego

wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Agencji.

2. Wykazywanie w planie finansowym Agencji wszystkich środków ujętych

w ewidencji księgowej na kontach grupy �1� � środki pieniężne i rachunki

bankowe.
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3. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zrefundowanie kosztów

w kwocie 164,3 tys. zł poniesionych przez Agencję w 2000 r. i 42 tys. zł w 2001 r.

w związku z wydaniem kwartalnika �Polska Żywność� oraz przekazywanie

Ministerstwu RiRW co kwartał rozliczeń z ponoszonych wydatków z tytułu

dystrybucji ww. publikacji i egzekwowanie refundacji ponoszonych wydatków.

4. Opracowanie w regulaminie wynagradzania pracowników Agencji zasad

dotyczących powiązania zaszeregowania na danym stanowisku z wymaganymi

kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym dostosowanych do nowych

zadań realizowanych w kontekście integracji Polski z UE.

5. Przestrzeganie obowiązku prowadzenia w rejestrze wszystkich zawartych umów

o zamówienia publiczne, wynikającego z § 4 zarządzenia Nr 20/2001 Prezesa

ARiMR.

6. Zwiększenie nadzoru nad procedurą ustalania potrzeb i rozprowadzania wydruków

reklamowych (ulotek i informatorów).

7. Podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych i technicznych do zainstalowania

i uruchomienia zakupionego agregatu prądotwórczego.

CZĘŚĆ 34 � ROZWÓJ REGIONALNY

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie zaplanowano dochodów w części 34 �

Rozwój regionalny. Zrealizowane dochody wyniosły 116,7 tys. zł.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu zwrotu

niewykorzystanych dotacji z roku 2000 wraz z odsetkami (98%).

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli dotyczyły nieterminowego przekazania

do budżetu państwa uzyskanych dochodów w kwocie 114,8 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 34 � Rozwój

regionalny w wysokości 12.144 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 7.003,2 tys. zł do łącznej wysokości 19.147,2 tys. zł. Zwiększenia wydatków
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dotyczyły § 2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom (pozostałe), § 2572 - Dotacja podmiotowa

z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie

programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii

Europejskiej), § 2577 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek

sektora finansów publicznych (pozostałe).

Zrealizowane wydatki wyniosły 17.967,9 tys. zł, tj. 94% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 14.997,8 tys. zł, tj. o 505%, a realnie wzrosły o 473%.

Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75000 -

Integracja z Unią Europejską 6.636,7 tys. zł, tj. 36,9% wydatków części 34 (Dział 750

- Administracja publiczna), 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej 11.193,8 tys. zł, tj. 62,3%, 75064 - Współpraca naukowo-

techniczna z zagranicą 137,4 tys. zł, tj. 0,8%.

Dotacje w kwocie 6.445,8 tys. zł, stanowiące 97% zrealizowanych wydatków

na integrację europejską, były przeznaczone na współfinansowanie programów

realizowanych ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej.

Najwyższe kwoty wydatków w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej dotyczyły wynagrodzeń wraz

z pochodnymi w kwocie 8.717 tys. zł tj. 77,9% wydatków rozdziału 75001 oraz zakup

usług pozostałych 1.323,7 tys. zł, tj.11,8% wydatków rozdziału (w tym głównie koszty

usług świadczonych przez macierzyste gospodarstwo pomocnicze). Wydatki

majątkowe w kwocie 28,6 tys. zł stanowiły 0,25% wydatków rozdziału 75001 (zakup

klimatyzatorów, kopiarek i zestawów komputerowych).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 187 osób, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna � 187 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 164 osoby, tj. o 713%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 30 osób, tj. o 13,8%.



142

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.285 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

utrzymało się na tym samym poziomie.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 61 zł, tj. 1,9% od zaplanowanego w ustawie

budżetowej i wyższe o 319 zł, tj. 10,8% od planowanego po zmianach.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 664,9 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 633%.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie wystąpiły płatności odsetek z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.

Przychody gospodarstwa pomocniczego (Zakład Obsługi Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa powołany w styczniu 2001 r. i zlikwidowany

z końcem roku 2001) w 2001 r. wyniosły 6.537,6 tys. zł i były niższe o 32% od kwoty

planowanej w ustawie budżetowej.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 5.072,3 tys. zł i były

o 47% niższe od kwoty planowanej. Wpłaty do budżetu wyniosły 435,8 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 34 - Rozwój regionalny, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienie nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Podjęcie działań mających na celu usprawnienie procedur uruchamiania rezerw

celowych budżetu państwa, przeznaczonych na współfinansowanie programów

realizowanych ze źródeł zagranicznych.

2. Zapewnienie sprawnego nadzoru nad realizacją zadań finansowanych ze środków

bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii

Europejskiej.
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CZĘŚĆ 35 � RYNKI ROLNE

Dochody

Dochody nie były planowane w ustawie budżetowej na 2001 r. Zrealizowane

dochody nieplanowane wyniosły 1.440 tys. zł i uzyskane były prawie w 100%

w dziale 500 - Handel, w tym w rozdziale 5095 Pozostała działalność (1.422 tys. zł).

Dochody uzyskane zostały głównie z tytułu przekazania przez Agencję Rynku

Rolnego na rachunek dochodów budżetu państwa środków z tytułu opłat pobieranych

za wydawanie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz

towarów z polskiego obszaru celnego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 35 � Rynki rolne

w wysokości 911.438 tys. zł. W ciągu 2001 roku wydatki zostały zwiększone

o 504 tys. zł do łącznej wysokości 911.942 tys. zł, z czego całość przeniesiona została

z rezerw celowych, na podstawie decyzji Ministra Finansów. Zwiększenia wydatków

dotyczyły głównie:

- w rozdziale 50000 Integracja z Unią Europejską w kwocie 510,0 tys. zł,
w paragrafie 257 � Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek
sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na współfinansowanie programów
Phare,

- w rozdziale 01000 Integracja z Unią Europejską w kwocie 20,0 tys. zł,
w paragrafach: 421 � Zakup materiałów i wyposażenia (5,0 tys. zł), 430 � Zakup
usług pozostałych (5,0 tys. zł) oraz 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych (10,0 tys. zł).

Decyzją Ministra Finansów dokonano również zmniejszeń z tytułu

oszczędności w wydatkach w rozdziale 01023 Główny Inspektorat Skupu

i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, w paragrafach: 4010 � Wynagrodzenia osobowe

pracowników (19,1 tys. zł), 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (3,3 tys. zł)

oraz 4120 � Składki na Fundusz Pracy (0,5 tys. zł).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 855.529 tys. zł, tj. 93,8% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 68.169 tys. zł,

tj. o 8,7%, a realnie wzrosły o 3,0%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział (99,1%)

miały wydatki w dziale 500 - Handel. Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły

847.818 tys. zł i w stosunku do kwoty przyjętej w ustawie były niższe o 55.888 tys. zł,

tj. o 6,2%, w związku z wprowadzoną blokadą środków i zmniejszonym zasileniem

MRiRW w środki przez Ministerstwo Finansów w IV kwartale 2001 r. W dziale tym

największe wydatki (w 99,9%) zrealizowano w rozdziale 50002 Agencja Rynku

Rolnego w wysokości 847.307 tys. zł. W stosunku do kwoty przyjętej w ustawie

(po nowelizacji) i nie zmienianej w ciągu roku (903.706 tys. zł), wydatki te były

niższe o 56.399 tys. zł (o 6,2%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały:

na wydatki związane z działalnością interwencyjną na rynku rolnym i utrzymaniem

rezerw państwowych (847.218 tys. zł) oraz na wydatki majątkowe Agencji (89 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 94 osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna 58 osób. W porównaniu do planu przeciętne zatrudnienie

było niższe o 15 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.583 zł,

w tym w dziale 750 - 3.575 zł. Planowane na 2001 r. środki na wynagrodzenia zostały

wykorzystane ogółem w 100%. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 18,3% a realnie wzrosło o 12,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 368 tys. zł i były to

zobowiązania niewymagalne. Dotyczyły one głównie dodatkowego wynagrodzenia

rocznego wraz z pochodnymi za 2001 r., które wypłacone miało być z wydatków

roku 2002.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 35 � Rynki rolne, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
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Agencja Rynku Rolnego

Przychody

Zrealizowane przychody wyniosły 1.356.815 tys. zł i w odniesieniu do planu

finansowego po zmianach były wyższe o 102.570 tys. zł, tj. o 8,2%, w tym przychody

własne (509.597 tys. zł) uzyskane głównie ze sprzedaży towarów były niższe o 22,4%,

a dotacje z budżetu (847.218 tys. zł � bez dotacji na wydatki majątkowe � 89 tys. zł)

wyższe o 33,7%. W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu nominalnym

niższe o 582.011 tys. zł, tj. o 30%, a realnie o 33,7%.

Niewykonanie planowanej wielkości przychodów wynikało przede wszystkim

z uzyskania zaledwie 3.334 tys. zł (1,9%) ze sprzedaży na rynku krajowym (2 ton

pszenicy i 7,7 tys. ton żyta) zamiast planowanych 173.550 tys. zł, (270 tys. ton

pszenicy i 30 tys. ton żyta.) W niewielkiej ilości sprzedano też półtusze wieprzowe �

1,2 tys. ton (na zaplanowanych ponad 11,2 tys. ton) realizując wpływy w 9,1%,

tj. w wysokości 1.323 tys. zł, wobec planowanej kwoty 67.036 tys. zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów miała również wpływ niedostateczna

windykacja należności Agencji. Według stanu na koniec grudnia 2001 r. kwota

wierzytelności przekroczyła 334.430 tys. zł i była wyższa niż w 2000 r. o 11,7%.

Natomiast kwota odzyskana w wyniku postępowania windykacyjnego wyniosła

4.672,9 tys. zł (1,5% kwot windykowanych) i stanowiła 97,8% wielkości

(4.780,4 tys. zł) odzyskanej w poprzednim roku obrachunkowym.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie przychodów

w kwocie 156,6 tys. zł wynikały z braku dostatecznej dbałości ze strony Agencji

w zakresie przejmowania kaucji z tytułu nieuzyskania zakładanej skali sprzedaży

towarów, jak też braku pełnego zabezpieczenia finansowego w przypadku naruszenia

warunków określonych kontraktów.

Wydatki

W planie finansowym Agencji Rynku Rolnego na 2001 r. ustalono wydatki
(po zmianach) w wysokości 1.500.835 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły
1.322.239 tys. zł (bez wydatków majątkowych), tj. 88,1% planu. W strukturze
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wydatków dotacje stanowiły 62,4%. Były one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
tj. na działalność interwencyjną � 623.151 tys. zł i na uzupełnienie rezerw
gospodarczych � 224.067 tys. zł. W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu
nominalnym były niższe o 161.339 tys. zł, tj. o 10,9%, a realnie niższe o 15%.

Dominujące pozycje w wydatkach Agencji ogółem stanowiły: koszty
operacyjne - 529.812 tys. zł (40,1%), koszty zakupu towarów (37,4%), koszty
utrzymania zapasów (15,5%) oraz koszty finansowe (3,9%).

Planowane środki na działania określone w �Rocznym programie działań
interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego na 2001 r.� (zakupy produktów rolnych,
dopłaty do ich skupu i eksportu) w wysokości 973.620 tys. zł zostały wykorzystane
w 22,3% (406.631 tys. zł). Agencja odstąpiła od wykonania planowanego zakupu
półtusz wieprzowych w ilości 10 tys. ton o wartości 59.800 tys. zł i zakupu zbóż
w ilości 550 tys. ton (w tym 250 tys. ton import pszenicy) o łącznej wartości
316.600 tys. zł, a plan dopłat do eksportu rzepaku został zrealizowany zaledwie
w 0,6% (plan 57.400 tys. zł, wykonanie 345 tys. zł).

Zakupy majątkowe w 2001 r. wyniosły 3.384,7 tys. zł (w tym 89 tys. zł
stanowiła kwota ustalona w ustawie budżetowej) i były ponad 1,5 raza wyższe niż
w poprzednim roku obrachunkowym (2.118,8 tys. zł). Plan w zakresie wydatków
majątkowych został zrealizowany w 40,3%, co wynikało głównie z niewykonania
planu wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego i rozbudowy sieci
komputerowej (wydatek 1.874,7 tys. zł, na planowane 7.195 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 451 osób i w porównaniu
do zatrudnienia w poprzednim roku było większe o 101 osób, tj. o 28,9%.
W porównaniu do planu zatrudnienia, zrealizowane zatrudnienie było niższe o 45 osób
(wskażnik wykonania � 90,9%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami nagród, odpraw i dodatkowych wynagrodzeń rocznych) wyniosło
3.699 zł, w tym w Centrali 4.204 zł, a w oddziałach terenowych Agencji � 3.169 zł
i w porównaniu do 2000 r. było wyższe w ujęciu nominalnym odpowiednio o: 7%,
4,8% i 6,8%, a realnie wyższe o 1,4%, niższe o 0,7% oraz wyższe o 1,3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 381.234,3 tys. zł
i były wyższe w porównaniu do 2000 r. o 59.134,6 tys. zł, tj. o 18,4%. Znaczące
pozycje w zobowiązaniach ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów bankowych (72%) oraz podatki, cła, kwoty ubezpieczeń społecznych i inne.
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Nieprawidłowości w zakresie wydatków, stwierdzone w toku kontroli,
dotyczyły nieuregulowania w terminie przez Oddział Terenowy ARR w Lublinie
należnych dopłat do zakupionych zbóż oraz przekroczenia (o ponad 10 mln zł)
w Oddziale Terenowym w Szczecinie planowanych kosztów utrzymania zapasów
zboża, głównie wskutek przedłużenia ich magazynowania.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Agencji Rynku Rolnego w 2001 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości,
nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie planu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o :

1. Przestrzeganie ustawowego obowiązku podejmowania przez Agencję statutowych
działań na podstawie ustalonych planów, a także dążenie do przyśpieszenia ich
przyjęcia i podziału zadań na poszczególne oddziały terenowe ARR oraz
do pełnego realizowania planów pod względem finansowym i rzeczowym.

2. Rozważenie preferowania działań interwencyjnych niewymagających ponoszenia
relatywnie wysokich nakładów ze środków publicznych; np. prowadzenie skupu
zbóż poprzez przedsiębiorców, a nie bezpośredniego ich zakupu (i magazynowania)
przez Agencję.

3. Pełne zabezpieczenie w umowach (kontraktach handlowych) interesów ARR
i realizacji określonych zadań, głównie poprzez ustalanie w nich trybu i form
stosowania sankcji finansowych w przypadku nierzetelnego wykonania umów.

4. Dokonanie analizy warunków i możliwości podjęcia działań zmierzających
do poprawy skuteczności egzekwowania wierzytelności Agencji.

CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA

Przychody i dochody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 6.813.795,4 tys. zł brutto

i w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. (po zmianach) były niższe o 32,8%.

W porównaniu do wykonania 2000 r., przychody brutto były w ujęciu nominalnym

niższe o 20.368.066,3 tys. zł. Przychody z prywatyzacji netto (po uwzględnieniu
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odpisów na środki specjalne Ministerstwa Skarbu Państwa - MSP) wyniosły

6.490.080,7 tys. zł i były niższe od wykonania w 2000 r. o 75,6%7. Przychody w tej

kwocie zasiliły rachunek Ministra Finansów w części 98 - Przychody i rozchody

związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Środki specjalne MSP zostały zasilone przychodami z prywatyzacji w łącznej kwocie

323.714,7 tys. zł, z tego: 136.267,6 tys. zł przekazano na Fundusz Finansowania

Prywatyzacji, 186.906,0 tys. zł na Fundusz Reprywatyzacji i 541,1 tys. zł na Fundusz

Gospodarowania Mieniem.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były wpływy z prywatyzacji

pośredniej (kapitałowej), które wyniosły 6.451.440,3 tys. zł (brutto), tj. 94,7%

łącznych przychodów z prywatyzacji. O wielkości osiągniętych przychodów

z prywatyzacji w 2001 r. zdecydowały przede wszystkim przychody z prywatyzacji

Telekomunikacji Polskiej S.A., które wyniosły - 3.555.313,7 tys. zł i stanowiły 52,2%

przychodów z prywatyzacji ogółem. Z prywatyzacji 9 spółek osiągnięto 96,7%

przychodów. Izba zwraca uwagę, iż przychody z prywatyzacji w większym stopniu

wynikały z realizacji procesów prywatyzacyjnych rozpoczętych w latach poprzednich,

niż z prywatyzacji rozpoczętych w 2001 r. Przychody z rozpoczętych w 2001 r.

procesów prywatyzacji pośredniej 33 spółek wyniosły 2.402.300,4 tys. zł, a przychody

z prywatyzacji pośredniej 102 spółek, których prywatyzację rozpoczęto w latach

wcześniejszych, wyniosły 4.049.139,9 tys. zł.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie planowania

i gromadzenia przychodów dotyczyły:

- nierzetelnego planowania. Rzeczowe plany zadań MSP przyporządkowane
realizacji przychodów z prywatyzacji były mało konkretne i częściowo niespójne
z zakresem prywatyzacji zawartym w uzasadnieniu do ustawy budżetowej,
w rozdziale Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2001 r.;

- niedochowania należytej staranności w terminowym egzekwowaniu należnych
przychodów. Płatności miały nastąpić w dniu 20.12.2001 r.: 31.850 tys. zł � za
Fabrykę Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim i 83.450 tys. zł � za Polmos

                                                          
7 Patrz tom I Analizy, rozdział III Przychody z prywatyzacji.
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Żyrardów. Nabywcy dokonali płatności w styczniu 2002 r., łącznie z odsetkami za
zwłokę. Wezwanie do zapłaty za akcje Fabryki Wódek zostało wysłane
28.12.2001 r., natomiast do Polmosu Żyrardów dopiero 14.01.2002 r. Opóźnienie
w podjęciu działań zmierzających do wyegzekwowania należności od nabywcy
Polmosu Żyrardów wynikało z zaniedbania naczelnika w byłym Departamencie
Nadzoru i Prywatyzacji I, która nie zarejestrowała terminowo umowy zbycia
udziałów w byłym DAB;

- niedochowania należytej staranności w doborze kontrahentów i zabezpieczeń
należności Skarbu Państwa w umowach prywatyzacyjnych. Na 8 zbadanych
przypadków prywatyzacji, w 2 przypadkach (Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A. w Warszawie i Fabryka �Wagon� S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim) Izba stwierdziła, że podpisane umowy nie zostały zrealizowane �
nie doszło do zapłaty uzgodnionej ceny i wydania akcji.

Izba negatywnie oceniła działania MSP podejmowane w trakcie negocjacji

z konsorcjum Polskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. oraz Nasza Księgarnia Sp. z o. o.

- w celu sprawdzenia wiarygodności finansowej oferenta - nabywcy 85% akcji

Wydawnictw Szkolonych i Pedagogicznych S.A. Ustalono, że oferent wyłoniony

w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, tj. konsorcjum

Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego Sp. z o.o. oraz Naszej Księgarni Sp. z o. o., nie

wywiązywał się ze zobowiązania zapłaty za akcje WSiP S.A. - w kilkakrotnie

przesuwanych terminach zakreślonych w umowie sprzedaży akcji zawartej w dniu

3 września 2001 r.

Kontrola przychodów z prywatyzacji Fabryki �Wagon� S.A. w Ostrowie Wlkp.

wykazała, że MSP nie udało się dotychczas zrealizować umowy sprzedaży 25% akcji

Spółki, należących do Skarbu Państwa, nabywcy wyłonionemu w postępowaniu

przetargowym, prowadzonym przez Departament Funduszy Kapitałowych. Ofertę

Komisja przetargowa uznała za poprawną pod względem formalno-prawnym

i cenowym. Umowa została zawarta w dniu 24 lipca 2001 r. przez Ministra Skarbu

Państwa. W dniu 28.01.2002 r. Minister SP skierował do sądu pozew o zapłatę kwoty

9.198,7 tys. zł (w tym: 8.133,5 tys. zł należność główna). Zdaniem Izby, zrealizowanie

umowy sprzedaży akcji i odzyskanie należności jest wątpliwe, gdyż w umowie nie

zawarto postanowień na temat gwarancji wywiązania się nabywcy z zapisów umowy.



150

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 790.019,7 tys. zł tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. i ustawy po zmianach były wyższe

o 519.355,7 tys. zł, tj. o 191,9%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe

o 30.080,9 tys. zł, tj. o 4,0%, a realnie były niższe o 1,5%.

Głównymi źródłami dochodów były: Dział 756 - Dochody od osób prawnych,

którego dochody wynoszące 595.139,2 tys. zł stanowiły 75,3% dochodów ogółem oraz

Dział 750 - Administracja publiczna, którego dochody w kwocie 105.379,3 tys. zł,

(głównie wpłaty Funduszu Finansowania Prywatyzacji � 100.818,0 tys. zł), stanowiły

13,3% dochodów ogółem.

Przekroczenie określonych w ustawie budżetowej na 2001 r. dochodów

budżetowych MSP spowodowane było przede wszystkim nierzetelnym planowaniem

dochodów z dywidend i zbycia praw majątkowych (plan 100.000,0 tys. zł, wykonanie

586.284,6 tys. zł). W planowaniu dochodów przez MSP nastąpiła poprawa: w 2000 r.

zaplanowano ponad 7-krotnie mniejsze dochody od wykonania, a w 1999 r. ponad

8-krotnie mniejsze. Znając uwarunkowania leżące poza wpływem MSP, Izba nie

domaga się �precyzyjnego� planowania, lecz szacunku opartego na realiach. Minister

Skarbu Państwa odpowiada za politykę dywidend w ponad 100 spółkach, w których

wykonuje prawa głosu ze 100% akcji/udziałów. Wpłaty dywidendy od tylko 4 z tej

grupy spółek wyniosły łącznie 418.672,1 tys. zł i 4-krotnie przekroczyły wielkości

planowane dla całej części 36 � Skarb Państwa.

Wykonanie dochodów przez MSP Izba ocenia jako nierzetelne, przy czym

stwierdzono że nierzetelnie oddawały stan rzeczywisty sprawozdania budżetowe

w zakresie należności z tytułu dochodów. Należy przypomnieć, że wynikająca

z ewidencji księgowej 2001 r. kwota 410.000,0 tys. zł, została nieprawidłowo

zaliczona � w uzgodnieniu z Ministrem Finansów - do dochodów roku 2000, na

co Izba zwracała uwagę w Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu

państwa w 2000 r. w części 36 - Skarb Państwa.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 36 - Skarb Państwa

w wysokości 61.640,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 14.437 tys. zł do łącznej wysokości 76.077 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły

wydatków w dziale 758 � Różne rozliczenia � 13.926,8 tys. zł i w dziale 755 �

Wymiar sprawiedliwości � 375,5 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone:

z rezerwy ogólnej o 6.084,0 tys. zł, z rezerw celowych o  8.415,6 tys. zł, z części 29 �

o 16,0 tys. zł. Jedna decyzja Ministra Finansów zmniejszyła budżet MSP o kwotę

78,7 tys. zł na rzecz rezerw celowych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 71.377,0 tys. zł, tj. 93,8% budżetu

po zmianach. W porównaniu z 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 4.857,0 tys. zł, tj. o 7,3%, a realnie wzrosły o 1,7%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w działach: 750 � Administracja publiczna - 64,6%, 758 � Różne rozliczenia -

19,0%, 100 � Górnictwo i kopalnictwo - 7,9%.

Wydatki na administrację realnie spadły o 1,5%. Ich udział w strukturze

wydatków zwiększył się z 66,3% w roku 2000 do 64,6% w roku 2001, co zostało

spowodowane przede wszystkim relatywnym zmniejszeniem skali dotowania

z części 36.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 847 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna � 708 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 4 osoby, tj. o 0,5%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 44 osoby, a w dziale 750 o 20 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.009 zł,

w tym w dziale 750 � 3.186 zł. W 2001 r., porównaniu z 2000 r., przeciętne

miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 9,9% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 4,2%.
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W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,0%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 wyniosły 2.345 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 1,0%.
Zobowiązania wymagalne nie występowały zarówno w roku 2000, jak w 2001 r.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie
3.121 tys. zł, co oznacza wzrost o 166 % w porównaniu do 2000 r.

Przychody gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.
wyniosły 388.039,7 tys. zł i były niższe o 48,6% od kwoty planowanej (po zmianach).

Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.
wyniosły 78.559,5 tys. zł i były o 87,6% niższe od kwoty planowanej (po zmianach)
oraz o 6,0% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły
100.827,4 tys. zł i były o 75,4% niższe od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- nieterminowego pobierania dochodów należnych z tytułu dywidendy i w rezultacie
dopuszczenia do uszczuplenia w 2001 r. wpływów budżetu państwa w wysokości
2.065,1 tys. zł. Kwota ta stanowi dywidendę należną Skarbowi Państwa za 2000 r.
od Mennicy Państwowej S.A. z datą wypłaty ustaloną na 30 sierpnia 2001 r.
Do dnia 31.12.2001 r. wpłata dywidendy od Mennicy Państwowej S.A. nie
nastąpiła. Departament Budżetu i Finansów dopiero w lutym 2002 r. podjął
działania wyjaśniające brak wpłaty;

- sfinansowania z Funduszu Finansowania Prywatyzacji wydatków nieprzewidzianych
w rocznym planie finansowym FFP, w części niecelowych. W dniu 13 sierpnia
2001 r. zakupiono dla MSP ze środków Funduszu Finansowania Prywatyzacji 92
kserokopiarki, w tym 47 szt. Toshiba E-studio16 i 45 kserokopiarek Toshiba
E-studio 45 za łączną kwotę 2.708,4 tys. zł. Zdaniem NIK, zostało przekroczone
ustawowe upoważnienie do  wykorzystania środków tego Funduszu, które w myśl
art. 59 b ustawy o kippp � obowiązującego w 2001 r. � mogły zostać przeznaczone
�na pokrycie kosztów prywatyzacji�. Ww. kopiarki zainstalowano m.in. w takich
jednostkach i komórkach organizacyjnych Ministerstwa jak Zakład Obsługi,
Magazyn DAB, Magazyn TBM, biura i departamenty obsługi Ministerstwa.
Dyrektor Departamentu Administracyjno-Budżetowego, przedstawiając Ministrowi
Skarbu Państwa analizę konieczności zakupu wprowadził Ministra w błąd
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zawyżając liczbę kwalifikujących się do wycofania kopiarek użytkowanych
w centrali MSP i Delegaturach o 25 sztuk (ok. 40%). Warunkową akceptację
Departamentu Prawnego uznano za bezwarunkową. Wydatkowanie z Funduszu
Finansowania Prywatyzacji kwoty 2.708,4 tys. zł na zakup 92 kopiarek dla MSP
zostało dokonane z naruszeniem art. 21 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych i na podstawie art. 138 ust. 2 tej ustawy, stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych;

- sprawowania nadzoru przez Ministra Skarbu Państwa nad gospodarką finansową
Agencji Prywatyzacji. W trakcie kontroli NIK przeprowadzane było badanie
sprawozdań i ksiąg Agencji przez biuro audytorskie, które miało zostać zakończone
do dnia 10 kwietnia 2002 r. Do czasu zakończenia prac nie były ustalone bilanse
i rachunek wyników Agencji za rok 2001. W toku kontroli NIK ustalono jednakże,
iż w Agencji nie dokonano stosownych przeksięgowań na ostatni dzień roku 2000,
co uniemożliwiało uwzględnienie zapisów z ksiąg rachunkowych. Tymczasem
w bilansie przekazanym do urzędu skarbowego za 2000 r. zostały wykazane m.in.
kwoty majątku obrotowego różniące się o minus 2.296,8 tys. zł od kwoty
wynikającej z ksiąg, z tego w pozycji Środki Pieniężne � o minus 1.455,3 tys. zł.
Wyniki badań wpłyną na wysokość należnego podatku dochodowego Agencji,
którego płatnikiem jest, jako następca prawny, MSP. Agencja Prywatyzacji,
podobnie jak za rok poprzedni, wypłaciła członkom Rady Nadzorczej I kadencji
(która trwała do 17.06.2001 r., w związku z czym Rada w III kwartale 2001 r. nie
odbywała posiedzeń) nienależne wynagrodzenia w kwocie 23,1 tys. zł za III kwartał
2001 r.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły kwot:

- 83.450 tys. zł, tj. 1,3% przychodów do przychodów z prywatyzacji netto ogółem,

- 2.065,1 tys. zł, tj. 0,26% dochodów do dochodów w części 36 ogółem,

- 2.846,5 tys. zł, tj. 1,7% wydatków środków specjalnych do wydatków środków
specjalnych w części 368 - ogółem).

Poza tym stwierdzono nieprawidłowości polegające na niestosowaniu się

do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nierzetelnym

i niezgodnym z przepisami ustawy prowadzeniu ewidencji księgowej Ministerstwa.

W ocenie Izby, niewłaściwe prowadzenie ewidencji należności wynikało przede wszystkim

                                                          
8 Po wyeliminowaniu wpłaty 410.000,0 tys. zł, jako zaliczonych do roku 2000.



154

z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zaniedbań w wypełnianiu

obowiązków określonych w zakresach czynności, a nie jedynie z braku wystarczającej

kadry, jak było to przedstawiane w wyjaśnieniach składanych kontrolerom NIK.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w zakresie ewidencji i sprawozdawczości,

w wystąpieniu do Ministra Skarbu Państwa Izba zwróciła uwagę na niezasadność

zajmowania stanowiska przez Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w MSP.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- nie wykazano należytej staranności i skuteczności w ustalaniu i pobieraniu
należnych dochodów, co wyraziło się wzrostem należności wymagalnych � według
sporządzonego przez MSP sprawozdania Rb-N - w ciągu roku o 5.507,8 tys. zł,
tj. o 1.906,5%;

- w zakresie wydatków:

� dopuszczono do wydatkowania na pokrycie kosztów odsetek za zwłokę
w zapłacie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z sądowych tytułów
wykonawczych, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych
kwoty 3.121 tys. zł, to jest o 166% wyższej niż w roku 2000,

� formalnie ograniczono wydatki majątkowe o 73,9% w stosunku do planu
(wykonanie wynosiło 353,8 tys. zł), w związku z blokadą środków budżetowych.
Nieplanowane zakupy inwestycyjne sfinansowano natomiast ze środków
Funduszu Finansowania Prywatyzacji, w kwocie 2.708,4 tys. zł. Wskaźnik
wykonania wydatków majątkowych uwzględniający oba źródła finansowania
wyniósł w porównaniu z rokiem poprzednim 285,1%, a w porównaniu z planem
na 2001 r. - 225,8%;

- w zakresie środków specjalnych � sfinansowano zadania nieujęte w planie
finansowym Funduszu Finansowania Prywatyzacji � zakupy środków trwałych,
kwalifikując je jako zakup usług. Ponadto, za kwotę 138 tys. zł zostało
sfinansowane z FFP opracowanie zestawu pytań dla uczestników kursów dla
kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
uwzględniających nowe regulacje prawne. Zlecenie to Izba uznaje jako
niegospodarne, naruszające postanowienia art. 3 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych oraz wskazujące na naruszenie dyscypliny budżetowej na podstawie
art. 138. ust. 1 pkt. 12 ustawy o finansach publicznych;
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- w zakresie przychodów z prywatyzacji odnotowano 9-krotny wzrost zaległości
w spłacie należności Skarbu Państwa z prywatyzacji pośredniej według stanu na
31.12.2001 r.: zaległości w spłacie należności SP z prywatyzacji pośredniej
wyniosły łącznie 156.389,9 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej - 17.027,8 tys. zł.
Zaległości w należnościach Skarbu Państwa z prywatyzacji bezpośredniej wyniosły
188.906,8 tys. zł, dotyczyły należności z umów zawartych w latach 1990-2001,
i były wyższe od (niepełnej) kwoty zaewidencjonowanej przez MSP na dzień
zakończenia przez NIK ubiegłorocznej kontroli budżetowej, wynoszącej
136.952,6 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za

2001 r. w części 36 - Skarb Państwa, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wprowadzenie obowiązku sporządzania przez MSP kwartalnych sprawozdań

z przychodów z prywatyzacji obejmujących przychody brutto, netto, należności

z prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej, w tym należności zaległe.

2. Objęcie w pełnym zakresie przychodów i wydatków środków specjalnych rygorami

art. 138 ustawy o finansach publicznych obowiązującymi dla wydatków budżetowych.

3. Wykorzystywanie, wynikającej z art. 92 ustawy o finansach publicznych,

możliwości natychmiastowego wypłacania przez Skarb Państwa zasądzonych kwot

odszkodowań przyznanych prawomocnymi wyrokami sądowymi z jednoczesną ich

refundacją w trybie art. 96 tej ustawy - w celu zminimalizowania wypłacanych

odsetek za zwłokę.

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 1.399.057 tys. zł i w stosunku

do planu finansowego były wyższe o 51.656 tys. zł, tj. o 3,8%. W porównaniu

do 2000 r. przychody te były w ujęciu nominalnym wyższe o 50.932 tys. zł, tj. o 3,8%,
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a realnie zmalały o 1,6%. Głównym źródłem przychodów w 2001 r. były wpływy ze

sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (887.897 tys. zł) oraz

wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu WRSP (271.013 tys. zł).

Wydatki

W planie finansowym na 2001 r. ustalono wydatki w wysokości

1.457.087 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 1.298.540 tys. zł, tj. 89,1% planu.

W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe

o 189.131 tys. zł, tj. o 17,0%, a realnie wzrosły o 10,9%. W strukturze zrealizowanych

wydatków największy udział miały wydatki w kwocie 375.615 tys. zł związane

z uregulowaniem wobec budżetu państwa zobowiązań Agencji, o których mowa

w art. 20a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa zrealizowane w 110,5% w stosunku do planu, wydatki

w kwocie 220.386 tys. zł związane z udzielaniem przez AWRSP subwencji -

zrealizowane w 97,7% w stosunku do planu, wydatki w kwocie 203.234 tys. zł

związane z zamówieniami i zleceniami Agencji - zrealizowane w 105,2% w stosunku

do planu oraz wydatki w kwocie 105.091 tys. zł na funkcjonowanie AWRSP -

zrealizowane w 77,5% w stosunku do planu finansowego.

Przeciętne zatrudnienie w Agencji w 2001 r. wyniosło 900 osób. W porównaniu

do 2000 r. było wyższe o 13 osób, tj. o 1,5%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.885 zł.

W porównaniu do 2000 r. zmalało w ujęciu nominalnym o 12,5%, a realnie było

niższe o 17,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 641.096 tys. zł,

w tym wymagalne 1.317 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 36,4% i 89,1%.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczyły

przede wszystkim:

- zapłacenia odsetek za zwłokę w wysokości 161,6 tys. zł w związku
z nieterminowym (tj. z 4,5 miesięcznym opóźnieniem) odprowadzeniem do budżetu
państwa części zobowiązań (w kwocie 1.153 tys. zł) określonych w art. 20a ust. 5a



157

ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - co zgodnie
z art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych jest naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych;

- niegospodarnego wydatkowania środków pieniężnych w kwocie 215,7 tys. zł przy
zakupie środków transportu. Oddziały terenowe AWRSP zakupiły bowiem na
swoje potrzeby 16 samochodów osobowych, z których najtańszy (nabyty przez
Oddział Terenowy AWRSP we Wrocławiu) kosztował 68,1 tys. zł, zaś najdroższy
(nabyty przez Oddział Terenowy w Poznaniu) 115,0 tys. zł.

Ponadto ustalono, że:

- Agencja, z 14 dniowym opóźnieniem, uregulowała zobowiązanie w łącznej kwocie
118,3 tys. zł wobec kontrahentów dokonujących na zlecenie Agencji modernizacji
obiektów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

- stan wymagalnych należności AWRSP na koniec 2001 r. ukształtował się
na poziomie o 20,4% wyższym niż na koniec 2000 r. i wynosił 755.676 tys. zł.
Należności wymagalne w 52,3% dotyczyły należności z tytułu rozdysponowania
mienia Zasobu WRSP, a w 47,7% - pozostałych należności, m.in. z tytułu
udzielonych kredytów, głównie dochodzonych na drodze sądowej;

- konstruując plan finansowy Agencji na 2001 r. pominięto w nim wydatki statutowe
w kwocie 35,3 tys. zł związane z przejęciem przez AWRSP w lutym i czerwcu
2000 r. długu bankowego od byłych dzierżawców mienia Zasobu WRSP,
mimo że na etapie konstruowania planu finansowego, znane były terminy i kwoty
spłat ww. zobowiązań;

- Agencja udzieliła w 2001 r. poręczenia w wysokości 2.650 tys. zł niezgodnie
z postanowieniami zarządzenia nr 6/97 Prezesa AWRSP z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych
przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Poręczono bowiem za całą kwotę
kredytu udzielonego spółce (2.500 tys. zł) oraz odsetki (150 tys. zł), podczas gdy
zgodnie z § 6 ww. zarządzenia Prezesa AWRSP, poręczenie mogło być udzielone
tylko do wysokości 70% wykorzystanej kwoty kredytu, w tym przypadku
do wysokości 1.750 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2001 r., mimo stwierdzonych

istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu

na wykonanie planu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Uwzględnianie w planie finansowym AWRSP na dany rok budżetowy, wszystkich
wydatków związanych ze spłatą zobowiązań Agencji.

2. Zintensyfikowanie działań w celu zmniejszenia kwot wymagalnych należności
Agencji, w tym dotyczących dzierżawy i zakupu mienia Zasobu WRSP oraz
udzielonych przez Agencję pożyczek.

3. Terminowe regulowanie zobowiązań w celu uniknięcia powstawania zobowiązań
wymagalnych i płatności odsetek za zwłokę.

4. Racjonalne dysponowanie środkami pieniężnymi przy dokonywaniu zakupów
pojazdów samochodowych na potrzeby oddziałów terenowych Agencji i ich filii.

5. Udzielanie poręczeń zgodnie z postanowieniami wydanego w tej sprawie
zarządzenia Prezesa Agencji.

CZĘŚĆ 37 � SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.540.872,4 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 90.020,6 tys. zł, tj. o 5,5%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 149.222,7 tys. zł,
tj. o 10,7%, a realnie wzrosły 4,9%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były realizowane przez jednostki
sądownictwa powszechnego opłaty sądowe, które wyniosły 1.283.973,8 tys. zł (83,3%
dochodów ogółem) oraz grzywny i kary, które wyniosły 177.729 tys. zł (11,5%
dochodów ogółem).

Ustawa budżetowa na 2001 r. zakładała dochody resortu sprawiedliwości na
poziomie 1.630.893 tys. zł, czyli o 16,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2000 r.
i o 8,7% wyżej niż prognoza własna resortu. Ministerstwo prognozowało w budżecie
na rok 2001 dochody w wysokości 1.500.000 tys. zł, co w stosunku
do przewidywanego wykonania roku 2000 stanowiło wzrost o 7,1%. Rzeczywiste
wykonanie dochodów w 2001 r. na poziomie 1.540.872,4 tys. zł, wynosiło o 2,7%
więcej niż wstępny szacunek resortu i o 5,5% mniej niż określono w ustawie
budżetowej, co oznacza, że prognoza Ministerstwa Sprawiedliwości była właściwa.
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Na koniec 2001 r. wystąpiły zaległości w realizacji dochodów budżetowych
w wysokości 349.241,3 tys. zł, stanowiącej 22,7% wykonanych dochodów. Zaległości
te były niższe od zaległości na koniec 2000 r. o 93.039,3 tys. zł, tj. o 21,0%.
Decydujący udział w powstałych zaległościach miały zaległości sądownictwa, które
stanowiły 98,7% wszystkich zaległości resortu sprawiedliwości. Powstały one głównie
w wyniku nie wyegzekwowanych przez jednostki sądownictwa powszechnego
grzywien i kar w wysokości 233.293,8 tys. zł i opłat sądowych w wysokości
111.456,3 tys. zł.

Z kwoty należnych w 2001 r. grzywien i kar wynoszącej 506.739,2 tys. zł,
wyegzekwowano tylko 177.729 tys. zł, tj. 35,1% (w 2000 r. 39,1%, w 1999 r. 41,6%,
w 1998 r. 46,3%).

Z kwoty należnych w 2001 r. opłat sądowych wynoszącej 1.446.299,4 tys. zł
wyegzekwowano 1.283.973,8 tys. zł, tj. 88,8% (w 2000 r. 89,4%, w 1999 r. 89,1%,
w 1998 r. 89,9%).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 37 -
Sprawiedliwość w wysokości 5.263.137 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa o 158.209,6 tys. zł, do łącznej
wysokości 5.421.346,6 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie: wypłaty odszkodowań dla osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego �
151.014,0 tys. zł; sfinansowania kosztów reformy systemu oświaty w zakresie
wdrożenia nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela �
3.508,8 tys. zł; współfinansowania programów PHARE realizowanych ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej � 2.710,7 tys. zł. W związku
z blokadą środków na wydatki wykorzystanie przyznanych środków z rezerw
celowych było niższe od kwoty przyznanej o 55.373,7 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.112.595,5 tys. zł, tj. 94,3% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 427.133,1 tys. zł, tj. o 9,1%, a realnie wzrosły o 3,4%.
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Dominującymi pozycjami wydatków były:

- wydatki jednostek sądownictwa powszechnego (43,4% wydatków ogółem).
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.218.481,4 tys. zł, tj. 94,3% w stosunku do ustawy
budżetowej i 94,9% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki
w ujęciu nominalnym były wyższe o 155.625,2 tys. zł, tj. o 7,5%, a realnie wzrosły
o 1,9%,

- wydatki więziennictwa (23,8% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki wyniosły
1.214.793,9 tys. zł, tj. 95,6% w stosunku do ustawy budżetowej i 95,4% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe
o 85.561,8 tys. zł, tj. o 7,6%, a realnie wyższe o 2,0%,

- wydatki jednostek powszechnych prokuratury (13,9% wydatków ogółem).
Zrealizowane wydatki wyniosły 708.121,4 tys. zł, tj. 95,9% w stosunku do ustawy
budżetowej i 93,8% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki
w ujęciu nominalnym były wyższe o 70.983,9 tys. zł, tj. o 11,1%, a realnie wzrosły
o 5,3%.

Na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu w 2001 r. kwotę

176.749,0 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 157.942,5 tys. zł. Wykonano wydatki

majątkowe w wysokości 127.248,0 tys. zł, co stanowiło 72,0% środków określonych

w budżecie na ten cel i 80,6% planu po zmianach. Wydatkowane środki przeznaczono

na realizację inwestycji budowlanych w wysokości 99.577,6 tys. zł i na zakupy

inwestycyjne w wysokości 27.670,4 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji

budowlanych uzyskano m.in. przyrost 18.390 m2, z tego 13.860 m2 powierzchni

użytkowej dla sądów, prokuratur i zakładów dla nieletnich oraz 4.530 m2 dla jednostek

więziennictwa. W ramach zakończonych inwestycji w więziennictwie zwiększono

liczbę miejsc dla osadzonych o 338. Zmodernizowano 3.274 m2 powierzchni

użytkowej w istniejących obiektach resortu sprawiedliwości. Zakupy inwestycyjne

obejmowały m.in. 32 samochody osobowe, 10 samochodów dostawczych, adaptację

11 samochodów dostawczych dla potrzeb Służby Więziennej, 10 central telefonicznych,

79 kopiarek oraz sprzęt informatyczny o wartości 10.057,8 tys. zł i urządzenia

zabezpieczająco � ochronne o wartości 1.525,3 tys. zł. W ramach wydatków

inwestycyjnych sfinansowana została II rata za wykup budynków dla Prokuratury

Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy w kwocie 400,0 tys. zł. Zakupiono
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także urządzenia kwatermistrzowskie dla jednostek więziennictwa na kwotę

1.321,7 tys. zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowana również została część

kosztów II etapu realizacji systemu łączności radiowej jednostek organizacyjnych

Służby Więziennej na kwotę 5.648,3 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 80.864 osoby, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna 484 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 1.210 osób, tj. o 1,5%.

Limit zatrudnienia określony w ustawie budżetowej wynosił 42.352 etaty i nie

obejmował osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Zatem

w porównaniu do limitu zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami

wynagradzania przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 743 osoby, a w dziale

750 niższe o 45 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.858 zł,

w tym w dziale 750 - Administracja publiczna � 3.060 zł. W porównaniu do 2000 r.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 16,7%, w tym

w dziale 750 o 19,9%.

W porównaniu do planowanego w ustawie budżetowej na 2001 r. przeciętne

miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,7%, a do planu po zmianach

wyższe o 2,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 664.565,6 tys. zł,

w tym wymagalne 342.142,8 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 61,9% i 152,6%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 12.005,9 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 2000 r.

o 36,2%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 216.622 tys. zł i były wyższe o 13,6% od kwoty

planowanej po zmianach. Udział dotacji budżetowej w dochodach uległ obniżeniu

z 0,48% w 2000 r., do 0,32% w 2001 r.
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Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 199.759 tys. zł i były o 11,3% wyższe od kwoty
planowanej po zmianach oraz o 7,4% wyższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 7.703 tys. zł i były wyższe o 3.234,6 tys. zł, tj. o 42,0% od wpłat
zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nierozdysponowania pomiędzy podległe jednostki organizacyjne - w terminie
określonym w art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. w ciągu 21 dni
od ogłoszenia ustawy budżetowej � kwot wydatków w pełnej wysokości określonej
układem wykonawczym, co stanowiło utworzenie nieformalnej rezerwy w kwocie
73.293,3 tys. zł,

- sfinansowania ze środków specjalnych Centrali MS wydatków w łącznej kwocie
3.484,8 tys. zł niezgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawach, na podstawie
których funkcjonują  te środki,

- nierozdysponowywania etatów orzeczniczych na początku roku budżetowego i zbyt
późnym ich przekazywaniu do podległych dysponentów � co NIK ocenia jako
działanie niecelowe,

- niecelowego zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z pracownikami
Ministerstwa oraz nierzetelnego ich rozliczania,

- niewyegzekwowania przez podległe Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
jednostki budżetowe należnych budżetowi państwa dochodów z tytułu części
wynagrodzeń za pracę skazanych, w kwocie 2.796 tys. zł,

- niezgodnego z prawem rozłożenia na raty spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa
przywięziennego z tytułu wynagrodzenia za pracę skazanych w wysokości
100,2 tys. zł oraz nie odprowadzonych na rzecz dochodów budżetowych należności
z tytułu potrąceń z wynagrodzeń za pracę skazanych wraz z należnymi odsetkami
w kwocie 621 tys. zł,

- nieterminowego odprowadzania składek do ZUS i na PFRON w kwocie
114,7 tys. zł. Nieterminowe odprowadzenie składek do ZUS, zgodnie z art. 138
ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych,

- nierzetelnego prowadzenia w Centrali MS ewidencji konta 221 � należności z tytułu
dochodów budżetowych,

- sporządzenia bilansu Centrali MS za 2000 r. bez dochowania należytej staranności,
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- nierzetelnego sporządzenia sprawozdania Rb-30 z wykonania planu finansowego
Zakładu Budżetowego Usług Wypoczynkowych Centralnego Zarządu Służby
Więziennej, w którym w wyniku błędów i pomyłek wykazano inne wysokości
planowanych wydatków w planie finansowym po zmianach i inne w rocznym
sprawozdaniu.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

za 2001 r. w części 37 � Sprawiedliwość, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Zaniechanie tworzenia nieformalnych rezerw środków budżetowych

w Ministerstwie Sprawiedliwości poprzez przekazanie jednostkom podległym

niepełnej informacji o podziale środków finansowych określonych w układzie

wykonawczym budżetu.

2. Finansowanie ze środków specjalnych - Monitor Sądowy i Gospodarczy,

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja

Krajowego Rejestru Sądowego � jedynie wydatków związanych z usprawnieniem

funkcjonowania sądów powszechnych, a w szczególności z ich działalnością

podstawową i zakupami inwestycyjnymi.

3. Podejmowanie dalszych działań na rzecz poprawy skuteczności egzekucji

należności sądowych, grzywien i kar.

4. Zaprzestanie niezgodnego z prawem przekazywania na początku roku

budżetowego niepełnych informacji o limitach etatów orzeczniczych do podległych

jednostek.

5. Ograniczenie liczby zawieranych umów zlecenia lub umów o dzieło

z pracownikami Ministerstwa wyłącznie do przypadków, w których zlecenie

takich prac jest konieczne dla realizacji zadań Ministerstwa.
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6. Wyegzekwowanie od przywięziennych przedsiębiorstw i gospodarstw

pomocniczych należnych budżetowi państwa i Funduszowi - Pomoc Postpenitencjarna,

dochodów z tytułu części wynagrodzeń za pracę skazanych i ograniczenie skali

występowania negatywnego zjawiska niepłacenia wynagrodzenia za prace

osadzonych.

7. Wyeliminowanie przypadków niezgodnego z prawem zawierania przez jednostki

więziennictwa z podmiotami zatrudniającymi osadzonych, umów i ugód

dotyczących rozkładania na raty zobowiązań tych podmiotów z tytułu

wynagrodzeń dla skazanych.

8. Wyeliminowanie przypadków nieterminowego odprowadzania składek

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych.

9. Wyeliminowanie nierzetelnego prowadzenia ewidencji konta 221 � należności

z tytułu dochodów budżetowych.

10. Wykazywanie w bilansie Centrali MS prawidłowych danych finansowych.

CZĘŚĆ 38 � SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 59,2 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 29,2 tys. zł, tj. o 97,3% (plan dochodów nie uległ

zmianie w trakcie roku budżetowego). W porównaniu do 2000 r. dochody były

w ujęciu nominalnym niższe o 22,1 tys. zł, tj. o 27,2%, a realnie były niższe o 26,6%,

tj. o 31%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: dochody działu 756 � Dochody

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej (53,2 tys. zł) oraz działu 803 - Szkolnictwo wyższe (5,5 tys. zł).

Powyższe dochody uzyskane zostały z odsetek bankowych od środków budżetowych

Komitetu Badań Naukowych będących w dyspozycji Ministerstwa Edukacji
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Narodowej i Sportu, przeznaczonych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej

i wspomagającej badania naukowe (dział 756) oraz różnorodnych wpłat na rzecz

budżetu o charakterze jednorazowym (dział 803).

Przyczyną znaczącej różnicy między dochodami planowanymi a zrealizowanymi

było zaniżone (o 40,9% w stosunku do wykonania w 2000 r.) planowanie dochodów

z odsetek bankowych od środków budżetowych przekazywanych Ministerstwu przez

Komitet Badań Naukowych, co wiązać należy z brakiem odpowiedniego nadzoru nad

realizacją tych zadań. Inne uchybienia stwierdzone w toku kontroli po stronie

dochodowej dotyczyły opóźnień (o 37 dni) w odprowadzeniu dochodów budżetowych

na rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 38 - Szkolnictwo

wyższe w wysokości 4.981.831 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 162.971,5 tys. zł, do łącznej wysokości 5.144.802,6 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły m.in.: działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (o 63,6 tys. zł), dział 803 -

Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 Działalność dydaktyczna (o 155.474,9 tys. zł).

Blokada wydatków w części 38 związana z rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków

w budżecie państwa na rok 2001 objęła kwotę 319.414 tys. zł (tj. 6,2% planowanych

wydatków).

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.825.384,7 tys. zł, tj. 93,8% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 539.095,7 tys. zł, tj. o 12,6%, a realnie wzrosły o 6,7%.

Wydatkami na dominujące zadania były wydatki działu 803 Szkolnictwo

wyższe w: rozdziale 80306 Działalność dydaktyczna (3.932.712.7 tys. zł),

tj. o 61.965,3 tys. zł niższe od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej i o 217.440,2 tys. zł

niższe od planu po zmianach oraz wyższe o 536.233,7 tys. zł od wydatków

przeznaczonych na ten cel w 2000 r.; rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów

(704.515,1 tys. zł), tj. o 22.121,9 tys. zł niższe od kwoty przyjętej w ustawie
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budżetowej i o 28.755,5 tys. zł niższe od planu po zmianach oraz o 79.880,3 tys. zł

wyższe od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2000 r.; rozdziale 80310 Fundusz

Kredytów i pożyczek Studenckich (118.747,0 tys. zł), tj. o 70.000 tys. zł niższe

od kwoty przyjętej w ustawie i w planie po zmianach oraz o 5.208 tys. zł niższe

od wydatków w 2000 r. Na wydatki w 4 pozostałych działach klasyfikacji budżetowej

przeznaczono 18.785,4 tys. zł, tj. 0,4% wydatków zrealizowanych w cz. 38.

Wydatki w rozdz. 80306 i 80309 przeznaczone zostały na zasilenie budżetowe

83 państwowych szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiej Akademii

Teologicznej.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 108.656 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna � 56 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r było wyższe o 5.546 osób, tj. o 5,4%, w tym w jednostkach budżetowych

wyższe o 5 osób, z czego w dz. 750 o 6 osób.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

w jednostkach budżetowych było niższe o 27 osób, w tym w dziale 750 o 13 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.465 zł,

w tym w jednostkach budżetowych wyniosło 4.445,16 zł, w tym w dziale 750 -

3.730 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

w 2001 r. (w jednostkach budżetowych) było wyższe o 13% (w dz. 750 wyższe

o 17,1%) w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 7,2%, a w dziale 750 o 11%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto (w dziale 750) było wyższe o 24,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 479,4 tys. zł

(nie miały charakteru wymagalnych), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. o 12,9%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. nie płacono odsetek.
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Przychody i wydatki zakładów budżetowych (niedotowanych z budżetu)
w 2001 r. wyniosły 11.099,1 tys. zł i były niższe o 1,4% od kwoty planowanej
(po zmianach).

W toku kontroli budżetowej nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji
wydatków.

Ocena i wnioski.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o wyodrębnienie w zadaniach
Departamentu Ekonomicznego, określonych w regulaminie organizacyjnym
Ministerstwa, spraw związanych z finansowaniem i nadzorem nad realizacją
inwestycji dotowanych z budżetu państwa (inwestycji wieloletnich) oraz zapewnienie
warunków umożliwiających sprawowanie właściwego nadzoru nad realizacją tych
inwestycji.

CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 85.479 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej były wyższe o 13.965 tys. zł, tj. o 19,5%. W porównaniu
z 2000 r. dochody były, w ujęciu nominalnym, wyższe o 53.163 tys. zł, tj. o 164,5%,
a realnie wzrosły o 150,7%.

Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były: wpłaty części zysku przez
gospodarstwa pomocnicze oraz wpłaty ze środków specjalnych (64.005 tys. zł),
odsetki (8.599 tys. zł), wpływy z różnych dochodów (8.327 tys. zł) i wpływy
ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (2.183 tys. zł).

Największy udział w dochodach miały dochody działu 600 � Transport

i łączność, które wyniosły 84.162 tys. zł, tj. 98,5% dochodów ogółem. W dziale tym �

podobnie jak w roku poprzednim � decydujący udział w ich wykonaniu miały

jednostki dróg publicznych krajowych (rozdział 60011). Dochody zrealizowane w tym
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rozdziale, w kwocie 75.831 tys. zł, stanowiły 88,7% dochodów części 39 były

o 187,1% wyższe od wykonania w 2000 roku. Jednostki dróg publicznych krajowych

zrealizowały plan dochodów w 111,7%. Na ten wzrost dochodów (w stosunku do roku

poprzedniego) istotny wpływ miały postanowienia zawarte w art. 24 ustawy z dnia

2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w 2001 r. oraz o zmianie ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 � 2001. Realizując

zapisany w tej ustawie obowiązek wpłaty do budżetu państwa 18,5% planowanych

wpływów ze środków specjalnych, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

dysponująca przychodami na środek specjalny, pochodzącymi głównie z wpłat

za udzielenie zezwoleń i koncesji na przejazdy międzynarodowe i koncesji oraz opłat

drogowych, odprowadziła do budżetu 61.346 tys. zł, tj. o 23,3% więcej od dochodów

prognozowanych.

W porównaniu z poprzednim rokiem realizacja budżetu po stronie dochodów

w 2001 r. zasługuje na pozytywną ocenę, przede wszystkim z uwagi na właściwe

oszacowanie źródeł ich pozyskania i możliwości realizacji. Ocena powyższa wynika

z faktu wykonania planu dochodów w 2001 r. w 119,5%, wobec 241,8% w 2000 roku.

Kontrola nie wykazała też nieprawidłowości w odprowadzaniu zrealizowanych

dochodów na rachunek budżetu państwa. W badanym okresie zmniejszyły się ponadto

zaległości w dochodach � z 386 tys. zł do 244,3 tys. zł, jak również relacje zaległości

do dochodów wykonanych (z 1,2% w 2000 r. do 0,3% w 2001 r.).

Ogólną ocenę realizacji dochodów przez jednostki części 39 budżetu państwa

obniża, stwierdzony w toku kontroli Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego,

fakt niewystarczającego nadzoru w odniesieniu do części źródeł pozyskiwania

dochodów. Zarówno Biuro, jak i Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych (prowadząca

rachunek środków specjalnych, których przychody mają bezpośredni związek

z opłatami, m.in. za zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów

samochodowych), nie dysponowały pełnymi informacjami o faktycznie należnych im

kwotach, które powinny być odprowadzone przez organizacje zrzeszające

międzynarodowych przewoźników drogowych i urzędy celne.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 39 � Transport

w wysokości 2.920.247 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 317.872 tys. zł, do łącznej wysokości 3.238.119 tys. zł. Zwiększone wydatki

(w 99,8% źródłem zwiększeń były środki z rezerw celowych) skierowane były

głównie (w 66,5%) na zadania związane z infrastrukturą transportową i przeznaczone

zostały, przede wszystkim na: zakup usług remontowych � 148.885 tys. zł oraz

inwestycje jednostek budżetowych � 129.115 tys. zł, to jest na zadania finansowane

lub dofinansowywane ze środków bezzwrotnych, pochodzących z Unii Europejskiej

oraz z pożyczek i kredytów zagranicznych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.044.542 tys. zł, tj. 94% budżetu po zmianach.

W porównaniu z 2000 r. wydatki były, w ujęciu nominalnym, wyższe o 34.698 tys. zł,

tj. o 1,1%, realnie natomiast były niższe o 4,4%.

W 2001 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, w strukturze planowanych

i zrealizowanych wydatków nie zaszły większe zmiany. Największe środki -

3.012.614 tys. zł, tj. 98,9%, zaangażowano w realizację zadań w dziale 600 - Transport

i łączność, z czego na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 1.978.368 tys. zł

(65,7%), a pozostałą kwotę, tj. 1.034.246 tys. zł - na wydatki inwestycyjne. Środki

finansowe na transport przeznaczone zostały głównie na: wydatki dróg publicznych

krajowych - 1.933.083 tys. zł, dotacje do krajowych pasażerskich przewozów

kolejowych - 536.671 tys. zł, realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury

kolejowej - 322.012 tys. zł, pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych -

104.090 tys. zł, dotacje inwestycyjne dla Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad -

52.500 tys. zł, pokrycie kosztów funkcjonowania przejść granicznych - 39.922 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na które w części 39 przeznaczono

1.075.584 tys. zł, w tym w dziale 600 - 1.034.246 tys. zł, tj. 96,2%, realizowane były

zadania związane z infrastrukturą drogową, kolejową i lotniczą, w tym 4 zadania

wieloletnie.
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Jednostki dróg publicznych, wykorzystały środki w 100% na realizację 3 zadań

wieloletnich, tj. na budowę: autostrady A-4 - Wrocław Gliwice - 257.343,1 tys. zł,

Al. Prymasa Tysiąclecia - droga krajowa Nr 2a/18a - 49.556,2 tys. zł i Trasy Armii

Krajowej - droga krajowa Nr 18a - 1.915,3 tys. zł. Nie zostały natomiast wykorzystane

środki na rozbudowę i modernizację portu lotniczego Rzeszów � Jasionka, ponieważ

zadanie to nie zostało należycie przygotowane. Zaplanowane w ustawie budżetowej

środki wykorzystane zostały zaledwie w 28,2%, tj. w wysokości 1.948,3 tys. zł.

Krytycznie oceniono przygotowanie inwestycji w obszarze infrastruktury

kolejowej. Z określonej ustawą budżetową kwoty 381.664 tys. zł, wykorzystano

321.750 tys. zł, tj. 84,3%, z tym, że nawet zagospodarowanie tych środków

poprzedzone zostało szeregiem zmian w planie inwestycyjnym. Zmniejszono nakłady

na modernizację linii kolejowej E-20 Warszawa � Terespol, odcinek Mińsk

Mazowiecki � Siedlce � o 36.226,1 tys. zł oraz linii E-20 odcinek Rzepin - Kunowice -

Granica RP � o 15.773,9 tys. zł. Środki te przeznaczono na zwiększenie nakładów

na odbudowę i modernizację linii kolejowej E-30, CE30 (odcinek Legnica - Wrocław

� Opole) � o 40.000 tys. zł, a pozostałą kwotę przeznaczono na sfinansowanie

7 nowych zadań wprowadzonych do planu. Z analizowanej pozycji klasyfikacji

budżetowej, stanowiącej 12% wydatków w części 39, zablokowano wydatkowanie

57.608 tys. zł, tj. 29,7% łącznej kwoty wydatków zablokowanych w części 39.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 3.988 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna - 305 osób. W porównaniu z 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 8 osób, tj. o 0,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 1.806 osób, tj. o 31,2%, a w dziale 750 - o 2 osoby (o 0,6%).

Na wykonanie planu zatrudnienia na poziomie 69% miało głównie wpływ

wykorzystanie w 66,2% limitu zatrudnienia w jednostkach dróg publicznych

krajowych - rozdział 60011 (na planowane zatrudnienie 5.223 osoby, średnie

zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło 3.459 osób).
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.440 zł,

w tym w dziale 750 � 3.430 zł. W porównaniu z 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 8,4% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 2,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 45,2%.

Zobowiązania wyniosły na koniec 2001 r. 92.077 tys. zł (w części 39 nie

występowały zobowiązania wymagalne), co oznacza wzrost, w porównaniu z stanem

na koniec grudnia 2000 r., o 129%. W 98% zobowiązania powstały w rozdziale 60011

� Jednostki dróg publicznych krajowych.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych wyniosły

w 2001 r. 392.820 tys. zł i były wyższe o 5,4% od kwoty planowanej po zmianach.

Wymieniona działalność nie była dotowana z budżetu państwa.

Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

441.529 tys. zł i były o 12,2% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz

o 25,3% wyższe, niż wykonanie w 2000 roku. Wpłaty do budżetu wyniosły

64.005 tys. zł, wobec 1.581 tys. zł wpłat zrealizowanych w 2000 roku. Ponad

40-krotny wzrost dochodów odprowadzonych do budżetu, w tym w 95% z rachunku

środków specjalnych, funkcjonującego w b. Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych,

był wynikiem realizacji postanowień art. 24 ustawy z dnia 2 marca 2001 r.

o wykonaniu budżetu państwa w 2001 r. oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego w latach 1999 � 2001.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nieprzestrzegania postanowień art. 89 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przez
nierozdysponowanie pomiędzy jednostki podległe 1.846 tys. zł (0,06% wydatków
części 39),

- niedostatecznej analizy, na etapie projektowania budżetu, w odniesieniu do części
zadań inwestycyjnych (zwłaszcza planowanych przez PKP S.A.), realizowanych
z udziałem środków budżetowych,
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- niewystarczającego nadzoru nad wywiązywaniem się stowarzyszeń
międzynarodowych przewoźników drogowych i urzędów celnych, z obowiązku
odprowadzania środków finansowych na rachunek środków specjalnych
w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych,

- niepowołania - od października 2001 r. do dnia zakończenia kontroli �
pełnomocnika d.s. realizacji projektów (PAO) w odniesieniu do 6 programów
finansowanych ze środków pomocowych PHARE oraz zastępcy sektorowego
pełnomocnika ds. realizacji projektów ISPA (SAO).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r., w części 39 � Transport, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia,

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zdyscyplinowanie jednostek podległych i jednostek organizacyjnych Ministerstwa,

biorących udział w projektowaniu budżetu, do wnikliwego analizowania, pod katem

celowości i możliwości zagospodarowania, zgłaszanego zapotrzebowania na środki

budżetowe.

2. Poprzedzanie wniosków o uruchamianie środków z rezerw celowych rzetelną

analizą możliwości ich wykorzystania.

3. Wyeliminowanie przypadków tworzenia tzw. ukrytych rezerw, powstających

w związku z nierozdysponowaniem, pomiędzy podległe jednostki, pełnych kwot

wydatków określonych w ustawie budżetowej.

W wyniku kontroli realizacji budżetu w 2001 r., przeprowadzonych w b. Generalnej

Dyrekcji Dróg Publicznych oraz Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego,

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Infrastruktury o:

1. Spowodowanie, w trybie nadzoru, aby Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego,

we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, rozliczyło

stowarzyszenia międzynarodowych przewoźników drogowych z ilości i wartości

przekazanych im w 2001 r. kart opłat drogowych i zezwoleń, a urzędy celne �

z ilości i wartości kart opłat drogowych.
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2. Powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektów dla 6 programów finansowanych

ze środków pomocowych PHARE oraz zastępcy sektorowego pełnomocnika

ds. realizacji projektów ISPA (SAO).

CZĘŚĆ 40 � TURYSTYKA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 134 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 26 tys. zł, tj. o 24%.

W 2001 r. (identycznie jak w 2000 r.) nie zrealizowano planowanych dochodów

w wysokości 108 tys. zł, stanowiących wierzytelność wobec masy upadłości Biura

Turystyki Młodzieżowej �Juventur� S.A.

Zrealizowano natomiast w 2001 r. dochody działu 630 w wysokości 134 tys. zł,

które nie były planowane.

Głównymi źródłami zrealizowanych w 2001 r. dochodów były zwrócone,

niewykorzystane dotacje (87,7 tys. zł), kary i grzywny (34,7 tys. zł) i odsetki

(11,7 tys. zł).

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli dotyczyły niewykazania

w księgach rachunkowych i sprawozdawczości budżetowej za 2001 r. należności od

masy upadłości BTM �Juventur� S.A. w wysokości 108 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 40 � Turystyka

w wysokości 48.913 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 7.636 tys. zł, do łącznej wysokości 56.549 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły

działu 630, rozdziału 63000 (Integracja z Unią Europejską), § 4430 (różne opłaty

i składki) w wysokości 7.625 tys. zł oraz działu 750 � Administracja publiczna,

o 11 tys. zł (wynagrodzenia z pochodnymi).

Zrealizowane wydatki wyniosły 53.854 tys. zł, tj. 95,2 % budżetu po zmianach.

W porównaniu z 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.903 tys. zł,

tj. o 5,7%, a realnie nie uległy zmianie.



174

W strukturze wydatków największy udział (73,2%) miała dotacja podmiotowa
dla Polskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 39.432 tys. zł, zrealizowana
w pełnej wysokości przyjętej w ustawie budżetowej (i budżecie po zmianach).
Przekazana dotacja została wykorzystana na  realizację zadań statutowych, w tym
koszty Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej 26,1 mln. zł oraz zadania
promocyjne - 7,6 mln zł. Przychody i dochody własne POT stanowiły ok. 1,3 mln zł.

Dotacja podmiotowa dla Polskiej Organizacji Turystycznej ustalona w budżecie
na 2001 r. była o 3.983 tys. zł, tj. o 9,2% niższa od dotacji ustalonej w budżecie po
zmianach w 2000 r.

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę
3.334 tys. zł, tj. 69% kwoty przyjętej w budżecie. W ramach tych wydatków
dofinansowywano m.in. młodzieżowe imprezy turystyczne, szkolenia społecznej kadry
turystycznej oraz prace badawcze takie jak �Turystyka zagraniczna� oraz �Aktywność
turystyczna Polaków�.

W ramach �Pozostałej działalności� wydatkowano kwotę 1.610 tys. zł,
tj. 97,8% budżetu w formie dotacji na realizację inwestycji - (remonty i modernizacje
urządzeń sanitarnych w ogólnodostępnych obiektach turystycznych (867 tys. zł),
oznakowanie szlaków turystycznych (743 tys. zł).

Wykonane wydatki działu 750 � Administracja publiczna w wysokości
2.895 tys. zł, tj. 96,3% budżetu i 96,0% budżetu po zmianach,  stanowiły 5,4% ogółu
wydatków części 40 �Turystyka.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 28 osób, wszyscy w dziale 750 �
Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.
było wyższe o 2 osoby, tj. o 7,7%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było zgodne z planowanym limitem
zatrudnienia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.188 zł.
W porównaniu do 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 8,4% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 2,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne wynagrodzenie było
o 0,3% niższe.
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Zobowiązania na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 88 tys. zł (zobowiązania

wymagalne nie wystąpiły), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. o 22%.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- sfinansowania ze środków na wydatki majątkowe w części 40 zakupu wyposażenia
dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Ministerstwa Gospodarki w Rucianem-
Nidzie, za kwotę 57,9 tys. zł. Ośrodek ten jest gospodarstwem pomocniczym
działającym w ramach części 20 budżetu państwa. Stanowiło to naruszenie
postanowień art. 92 ust.3 ustawy o finansach publicznych,

- sfinansowania dodatków dla urzędników służby cywilnej, których wynagrodzenia
pokrywane są z części 40 budżetu ze środków rezerwy celowej przyznanej
na sfinansowanie dodatków urzędników części 20. Nieprawidłowo wydatkowana
kwota wyniosła 5,4 tys. zł. Stanowiło to naruszenie postanowień art. 92 pkt 3
ustawy o finansach publicznych oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(art. 138 ust. 1 pkt. 4 ustawy).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 40 � Turystyka, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zaniechanie finansowania z części 40 budżetu państwa zadań, które powinny być

finansowane z części 20 - Gospodarka.

2. Rzetelne sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.

CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 9.373 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 1.449 tys. zł, tj. o 18,3%. Plan dochodów nie był

zmieniany w ciągu roku budżetowego. W porównaniu do 2000 r. dochody były

w ujęciu nominalnym niższe o 1.354,5 tys. zł, tj. o 12,6%, a realnie były niższe o 17,2%.
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Przekroczenia planu dochodów wystąpiły w dziale 020 � Leśnictwo
o 1.590,2 tys. zł, tj. o 176,7%, w dziale 925 � Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o 891,5 tys. zł, tj. o 58,2% oraz
w dziale 750 � Administracja publiczna o 64,5 tys. zł, tj. o 55,1%. Niższe
od planowanych uzyskano dochody w dziale 710 � Działalność usługowa
o 1.064,3 tys. zł, tj. o 22,2% oraz w dziale 900 � Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o 32,9 tys. zł, tj. o 5,6%.

Głównymi  źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy uzyskane w dziale 710
w § 059 � wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3.617 tys. zł (plan
wykonano w 80,4%), w dziale 020 w § 084 � wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych w kwocie 2.490,2 tys. zł (plan wykonano w 276,7%),
w dziale 925 w § 083 � wpływy z usług w kwocie 901,5 tys. zł (plan wykonano
w 103%) i w § 075 � dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 661,1 tys. zł (plan
wykonano w 128,6%) oraz w dziale 900 w § 242 � wpływy do budżetu ze środków
specjalnych w kwocie 543 tys. zł (plan wykonano w 92,5%).

Zrealizowane dochody były terminowo odprowadzane na rachunki bankowe
urzędów skarbowych.

Zaległości w dochodach według stanu na koniec grudnia 2001 r. wyniosły
1.451,6 tys. zł i stanowiły 97,2% należności ogółem. W porównaniu do stanu
na koniec grudnia 2000 r. zaległości wzrosły o 568,1%. Relacja zaległości
do dochodów w roku 2000 wynosiła 2%, a w roku 2001 wzrosła do 15,5%.
Największe zaległości, w kwocie 1.183,3 tys. zł powstały w dziale 710 w § 059 �
wpływy z opłat za koncesje i licencje i wynikały z zaległości wobec Skarbu Państwa
z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego, z którymi zalegało
11 przedsiębiorstw. Zaległości powstałe na koniec grudnia 2001 r. w parkach
narodowych wyniosły 206 tys. zł i w porównaniu do roku 2000 były wyższe
o 61 tys. zł, tj. o 42%.

W roku 2001 w parkach narodowych umorzono należności na kwotę 124 tys. zł,
co stanowiło 4,7% kwoty należności, odroczono płatności na kwotę 1,2 tys. zł,
tj. 0,05% należności. W jednym parku narodowym (Bieszczadzki PN) wystąpiła
należność przedawniona na kwotę 49,82 zł, wystąpiły również przypadki rozłożenia
spłaty należności na raty.
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Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły ewidencjonowania i egzekwowania należności w Głównym

Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 41 � Środowisko

w wysokości 158.218 tys. zł. W ciągu roku budżetowego wydatki zostały zwiększone

o 5.947,6 tys. zł i zmniejszone o 56,2 tys. zł, do łącznej wysokości 164.109,4 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie środków rezerw celowych w dziale 925 �

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

na budowę i uregulowanie własności w Parkach Narodowych: Białowieskim,

Gorczańskim, Kampinoskim i �Ujście Warty� (4.441 tys. zł), w dziale 020 �

Leśnictwo wypłaty odszkodowań z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa

w kwocie (1.113,6 tys. zł) oraz na uzupełnienie funduszu płac (296 tys. zł) i pokrycie

kosztów związanych z realizacją programów związanych z integracją z Unią

Europejską (97 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 153.759,5 tys. zł, tj. 93,7% budżetu

po zmianach. W porównaniu do roku 2000 wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 66.880,5 tys. zł, tj. o 30,3%, a realnie były niższe o 33,9%. Blokadą wydatków

objęto kwotę 10.215 tys. zł.

W strukturze wydatków ogółem w roku 2001 największy udział miały wydatki

w działach: 925 � Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody (39,2% wydatków ogółem), 020 � Leśnictwo (27,1%) oraz

w dziale 750 � Administracja publiczna (18%).

Zrealizowane wydatki przez parki narodowe (dział 925) stanowiły 103,3%

wydatków przyjętych w ustawie budżetowej oraz 96% planu wydatków po zmianach.

W roku 2001 utworzony został nowy � dwudziesty trzeci Park Narodowy pn. �Ujście

Warty�.
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Zrealizowane wydatki w dziale 020 � leśnictwo stanowiły 92,8% wydatków

przyjętych w ustawie budżetowej oraz 90,5% planu wydatków po zmianach. Blokadą

wydatków objęto m.in. kwotę 4.206 tys. zł stanowiącą dotację dla Generalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych na finansowanie zadań z zakresu leśnictwa. Po uwzględnieniu

blokady wydatki wykonane zostały w 100%.

Wydatki związane z Integracją z Unią Europejską zaplanowane zostały
w kwocie 474 tys. zł i w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone o 97 tys. zł. Plan
po zmianach wyniósł 565 tys. zł i wykonany został w 91,8%, z czego wydatki
w rozdziale 75000 wykonane zostały w 99,5%, a w rozdziale 90000 wykonane zostały
zaledwie w 22,2%.

W rozdziale 75000 faktycznie zrealizowano planowane wydatki w 83,6%,
tj. w kwocie 394,1 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w części 41 - Środowisko wyniosło

1.567 osób, w tym w dziale 750 � Administracja publiczna 307 osób. W porównaniu

do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 33 osoby, tj. o 2,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia (1.611 osób) przeciętne

zatrudnienie było niższe o 44 osoby, tj. o 2,7%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.542 zł,

w tym w dziale 750 � 3.277 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 8,1% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło

o 2,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 2,7%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 4.180,3 tys. zł,

w tym wymagalne 27,5 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 11,3% i ponad 11-krotnie. Z tytułu nieterminowej

płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie 1.435 zł, co oznacza

wzrost w porównaniu do wykonania 2000 r. o 70,7%.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 68.987 tys. zł i były wyższe o 5,0% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej uległ obniżeniu z 4,0%
w 2000 r. do 3,1% w 2001 r.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 68.684 tys. zł i były o 5,6% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz niższe o 9,2% od wykonania w 2000 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 1.235 tys. zł i były niższe o 35,3% od wpłat zrealizowanych
w 2000 r.

Planowane środki bezzwrotne pochodzące z zagranicy w ramach programów:
PHARE 98, PHARE 99 i ISPA w sektorze środowisko wyniosły 131.723 tys. EURO,
tj. 555.885 tys. zł.

Ogółem w roku 2001 na finansowanie projektów z programu PHARE 98
i PHARE 99 wykorzystano środki zagraniczne w 59,5%, tj. w kwocie
18.870,3 tys. EURO na plan 31.723 tys. EURO. Na rachunkach bankowych
prowadzonych odrębnie dla każdego programu pozostały środki w łącznej wysokości
167,3 tys. EURO.

Realizację zadań w ramach PHARE 98 zakończono w terminie do 30.09.2001 r.
i w roku 2001 poniesiono wydatki w kwocie 3.573,8 tys. EURO, tj. więcej aniżeli
określono w ustawie budżetowej (1.293 tys. EURO) o 2.280,8 tys. EURO,
tj. o 176,3%. Na rachunku bankowym według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.
pozostały nie rozliczone środki w kwocie 17,8 tys. EURO. Planowane wydatki
na finansowanie zadań realizowanych w ramach PHARE 99 wykorzystano w 50,3%,
tj. w kwocie 15.296,5 tys. EURO (plan wg ustawy budżetowej 30.430 tys. EURO).

Kontrola wykazała, że w ramach programu PL 9907 podjęto realizację
finansową trzech planowanych zadań inwestycyjnych, a w odniesieniu do projektu
PL 9907.03 � Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie
Mazowieckim, w związku z niedotrzymaniem terminu kontraktowania prac
(30.09.2001 r.), Unia Europejska nie uruchomiła żadnych środków (ogólna planowana
wartość grantu wynosiła 8,1 mln EURO) oraz anulowała realizację tego
przedsięwzięcia.
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Dla realizacji zadań w ramach programu ISPA zaplanowano wydatki w kwocie

100.000 tys. EURO i w roku 2001 nie podjęto realizacji finansowej zadań pomimo,

że na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

wpłynęła kwota 25.684,4 tys. EURO jako 10% zaliczka uruchomiona po podpisaniu

Memorandum Finansowych.

Środki z innych źródeł, tj. grant Banku Światowego na zamianę ogrzewania

węglowego na gazowe i środki Wspólnot Europejskich (CPF) na ochronę środowiska

zaplanowano w kwocie 31.249 tys. zł. W roku 2001 w ramach programu CPF

wydatkowano 383,5 tys. zł, tj. 4% środków planowanych (9.000 tys. zł), a grant Banku

Światowego wykorzystany został narastająco w 66%, tj. w kwocie 16.497,9 tys. USD

na plan 25.000 tys. USD.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- nielegalnego wydatkowania kwoty 38 tys. zł na wypłatę nagród rocznych dla
członków kierownictwa KZPN,

- nielegalnego utworzenia przez KZPN rezerwy wydatków w kwocie 1.339 tys. zł
stanowiącej 2,3% planowanego limitu wydatków,

- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania przez Ministerstwo Środowiska
kwoty 61,9 tys. zł uruchomionej w ramach wydatków niewygasających w roku
2000 oraz błędnego klasyfikowania wydatków na kwotę 148,4 tys. zł
i nieprawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych na kwotę
42 tys. zł,

- niegospodarnego wydatkowania przez GIOŚ kwoty 80,1 tys. zł i sfinansowanie
umów, których zakres przedmiotowy był statutowym obowiązkiem jednostki,

- powstania zobowiązań wymagalnych w parkach narodowych na kwotę łączną
27,5 tys. zł,

- nierzetelnego nadzorowania przez KZPN jednostek podległych w zakresie
gospodarowania środkami budżetowymi,

- niestarannego dokumentowania poniesionych przez KZPN wydatków oraz
niestarannego opracowania wniosku o dokonanie zmian wewnętrznych w planach
finansowych.
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Stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające
na nieprawidłowym stosowaniu przepisu art. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
w 2000 roku w części 41 � Środowisko, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Kontrolowanie i dyscyplinowanie gospodarki finansowej jednostek podległych

i nadzorowanych dla wyeliminowania wydatków niezgodnych z planem

finansowym i rzeczowym lub pokrywających się ze statutową działalnością

jednostek.

2. Klasyfikowanie i ewidencjonowanie dochodów i wydatków zgodnie

z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

3. Rzetelne prognozowanie dochodów, szczególnie w zakresie działów o stałych

źródłach dochodów.

4. Wyegzekwowanie powstałych zaległości w dochodach i nie dopuszczanie do ich

powstawania.

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na planowanie i przygotowanie do realizacji

inwestycji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

6. Dołożenie należytej staranności przy opracowywaniu planu wydatków na Integrację

z Unią Europejską, w celu zapewnienia terminowej i pełnej realizacji zadań.

7. Uporządkowanie spraw planowania i faktycznego zatrudniania pracowników nie

objętych limitem zatrudnienia oraz nie dopuszczanie do przekroczenia wskaźnika

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w ustawie budżetowej.

8. Wykorzystywanie w terminie i zgodnie z celem uruchomionych przez Ministra

Finansów środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
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CZĘŚĆ 42 � SPRAWY WEWNĘTRZNE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 32.921,9 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 18.057,9 tys. zł, tj. o 121%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 5.143,6 tys. zł, tj. o 19%, a realnie wzrosły o 12%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z różnych dochodów
(20.348,1 tys. zł), wpływy z usług (5.244,3 tys. zł), dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych (4.157,7 tys. zł).

Przyczyną uzyskania wyższych dochodów niż planowane było
nieuwzględnienie wszystkich źródeł dochodów oraz założenie niższych dochodów na
etapie planowania.

Kontrola wykazała, że w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przeznaczono
kwotę 2,9 tys. zł uzyskanych dochodów budżetowych na wydatki bieżące jednostki, co
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 10 ustawy
o finansach publicznych).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 42 � Sprawy
wewnętrzne w wysokości 5.714.217,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zmniejszone o 183.466,0 tys. zł, do łącznej wysokości 5.530.751,0 tys. zł.
Zmniejszenia wydatków dotyczyły między innymi § 4050 � uposażenia żołnierzy
zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4060 � pozostałe należności
żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4420 � podróże
służbowe zagraniczne.

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.394.736,2 tys. zł, tj. 97,5% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 803.383,2 tys. zł, tj. o 17,5%, a realnie wzrosły o 11,4%.

W zrealizowanych wydatkach dominującą pozycję stanowił § 3110 �
świadczenia społeczne, gdzie wydatkowano 3.392.587,0 tys. zł, tj. 59,4% wydatków
ogółem przewidzianych w ustawie budżetowej, 61,3% budżetu po zmianach i 73,9%
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wykonania wydatków ogółem 2000 r. Istotną pozycję stanowiły również wydatki:
w § 4050 � uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
w kwocie 612.135,0 tys. zł, odpowiednio 10,7%, 11,0% i 13,3%; w § 4250 � zakup
sprzętu i uzbrojenia w kwocie 220.263,0 tys. zł, odpowiednio 3,8%, 3,9% i 4,7%;
w § 4300 � zakup usług pozostałych w kwocie 105.336,0 tys. zł, odpowiednio 1,8%,
1,9% i 2,3%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 25.928 osób, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna 997 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 300 osób, tj. o 1,1%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 2.329 osób, a w dziale 750 o 268 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.757 zł,
w tym w dziale 750 � 3.438,00 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 15,5% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 9,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 144.144,5 tys. zł,
w tym wymagalne 2.179,8 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 32,9% i 97,1%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 4.543,7 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 2000 r.
o 471,3%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 42.623,0 tys. zł i były niższe o 11,2% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach wyniósł 6,2%.
W 2000 r. dotacji budżetowej nie planowano.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 42.037,0 tys. zł i były o 10,5% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 26,2% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 508,0 tys. zł i były niższe o 32% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły: nierzetelnego
prognozowania dochodów budżetowych, w tym uzyskania kwoty 1.618,7 tys. zł
(4,9%) z nieplanowanych źródeł pozyskiwania, nieterminowego przekazywania 2,2%
uzyskanych dochodów, niegospodarnego wydatkowania kwoty 1.960,0 tys. zł (0,04%
ogółu wydatków), przekroczenia ustalonego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń oraz
nierzetelnego sporządzania sprawozdań budżetowych.

Kontrola wykazała, że w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie udzielono

zamówień publicznych z naruszeniem zasad wynikających z przepisów ustawy

o zamówieniach publicznych w ogólnej kwocie 673,6 tys. zł, co stanowiło naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 12).

W Zakładzie Obsługi MSWiA (gospodarstwo pomocnicze) stwierdzono

sporządzanie sprawozdań budżetowych zawierających dane niezgodne z ewidencją

księgową, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1

pkt 14).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w  części 42 � Sprawy wewnętrzne, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Planowanie dochodów z uwzględnieniem wszystkich źródeł ich pozyskiwania.

2. Jednoznaczne uregulowanie statusu, zadań i zasad rozliczeń ośrodków

recepcyjnych.

3. Opracowanie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz

uporządkowania ewidencji w tym zakresie.

4. Zaniechanie zawierania umów zleceń na zadania wynikające z zakresów

obowiązków komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz ograniczenie przypadków

zawierania tych umów do sytuacji uzasadnionych specjalistycznym charakterem

zlecanego zadania.
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CZĘŚĆ 43 � WYZNANIA RELIGIJNE

Dochody

W 2001 r. dochodów w części 43 - Wyznania religijne nie planowano i nie

realizowano.

Wydatki

W ustawie budżetowej na rok 2001 ustalono wydatki w części 43 � Wyznania

religijne w wysokości 96.630,0 tys. zł. W 2001 r. w wyniku dokonanych zmian

w budżecie części 43 (zwiększenia i zmniejszenia) plan wydatków został zwiększony

o 40.013,9 tys. zł, do łącznej wysokości 136.643,9 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły: § 4010 � Wynagrodzenia osobowe pracowników (o 14,6 tys. zł), § 4120 �

Składki na Fundusz Pracy (o 0,4 tys. zł) oraz § 2570 � Dotacja podmiotowa z budżetu

dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (o 40.000,0 tys. zł).

Zmniejszone zostały wydatki w § 4110 � Składki na ubezpieczenia społeczne

(o 1,1 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 136.642,9 tys. zł, tj. 100% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 65.145,4 tys. zł, tj. o 91,1%, a realnie wzrosły o 81,2%.

W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki

w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75822 � Fundusz Kościelny, § 2570 �

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów

publicznych, które wyniosły 132.280,0 tys. zł (tj. 96,8% wydatków ogółem, 143,3%

w stosunku do ustawy budżetowej i 100% budżetu po zmianach). Z tej kwoty

wydatkowano na: składki do ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego duchownych -

121.541,0 tys. zł; wspomaganie działalności charytatywno-opiekuńczej -

2.626,0 tys. zł; wspomaganie działalności oświatowo-wychowawczej - 1.837,0 tys. zł;

koszty remontów zabytkowych obiektów sakralnych - 6.276,0 tys. zł.

W dziale 750 � Administracja publiczna wydatki wyniosły ogółem

4.362,9 tys. zł (tj. 3,2% ogółu wydatków, 100,3% wydatków określonych dla tego

działu w ustawie budżetowej i 100% planu po zmianach). Z tej kwoty w rozdziale
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75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

wydatkowano 4.357,5 tys. zł (tj. 100,6% w stosunku do ustawy budżetowej i 100%

budżetu po zmianach). Największe wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.597,0 tys. zł

(tj. 59,6%) poniesiono w § 3030 � Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na wypłatę

wynagrodzeń dla członków pięciu Resortowych Komisji, tj.: Międzykościelnej

Komisji Regulacyjnej, Komisji Majątkowej, Komisji Regulacyjnej (do spraw

przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko�Augsburgskiego w RP

własności nieruchomości lub ich części), Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin

Wyznaniowych Żydowskich.

W 2001 r. w części 43 - Wyznania religijne wydatki majątkowe (dział 750 -

Administracja publiczna, rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych) zrealizowano w kwocie 13,8 tys. zł (tj. 98,6% wydatków planowanych

na ten cel w ustawie budżetowej i budżecie po zmianach). W ramach wydatkowanej

kwoty zakupiono m.in. modem INTEL SWITCH 19″ 24p.10/100 (3,5 tys. zł) oraz

licencje na oprogramowanie za łączną kwotę 7,7 tys. zł. Nie planowano i nie

zrealizowano w wymienionej części budżetu państwa wydatków na finansowanie

inwestycji budowlanych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 26 osób (całość w dziale 750 -

Administracja publiczna). W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 2 osoby, tj. o 7,1%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne zatrudnienie było niższe

o 3 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.721 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wzrosło o 18,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 11,5%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 93,9 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 44,6%.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2001 r. nie wystąpiły.

W związku z nieterminowym uregulowaniem należnych wpłat na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapłacono w 2001 r. odsetki

w kwocie 30,86 zł. W 2000 r. nie wystąpiły płatności odsetek z tytułu nieterminowego

regulowania zobowiązań.

W 2001 r. w części 43 - Wyznania religijne, inne formy organizacyjno-prawne

jednostek sektora finansów publicznych (tj. zakłady budżetowe i gospodarstwa

pomocnicze oraz środki specjalne) nie występowały.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- udzielenia dwóch zamówień publicznych z naruszeniem zasad określonych
w art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Wartość ww. zamówień wyniosła 343,4 tys. zł brutto, w tym ze środków
budżetowych części 43 - Wyznania religijne sfinansowano wydatek w kwocie
5.811,83 zł9;

- odprowadzenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za miesiące styczeń i luty 2001 r. w kwocie 340,87 zł
po terminie określonym w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- nierzetelnego prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej polegającego
na zaewidencjonowaniu odsetek przypisanych do części 43 - Wyznania religijne �
na kontach księgowych prowadzonych dla części 42 - Sprawy Wewnętrzne, a także
na niewłaściwym koncie analitycznym,

- nieokreślenia w układzie wykonawczym budżetu i w planie finansowym kwoty
planowanych wydatków na rzecz PFRON.

                                                          
9 Pozostała kwota została sfinansowana ze środków budżetowych części 17 - Administracja publiczna i części

42 - Sprawy Wewnętrzne
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

w części 43 � Wyznania religijne, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie

mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji, Najwyższa Izba Kontroli w zakresie realizacji budżetu państwa

w części 43 - Wyznania religijne, wnioskowała o:

1. Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości polegających na udzielaniu

zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach

publicznych.

2. Zabezpieczanie, już na etapie planowania wydatków budżetowych, środków

na sfinansowanie wszystkich płatności wynikających z ustaw.

3. Dokonywanie, w każdym przypadku, w ewidencji finansowo-księgowej zapisów

dotyczących zdarzeń gospodarczych na właściwych kontach i w części budżetowej,

której dotyczyły wydatki.

CZĘŚĆ 44 � ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dochody

Ustawa budżetowa nie określiła dochodów dla części 44 � Zabezpieczenie

społeczne.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w wysokości 45.996 tys. zł.

W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 942 tys. zł, do łącznej wysokości

46.938 tys. zł. Zmiany w zakresie wydatków dotyczyły zwiększeń z rezerw celowych

o łączną kwotę 953 tys. zł, a także zmniejszenia o kwotę 11 tys. zł.

Zwiększenia z rezerw celowych dotyczyły:

- kwoty 26,7 tys. zł (§§ 4010 � wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 - składki
na ubezpieczenie społeczne, 4120 � składki na ubezpieczenie społeczne)
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób
odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych;
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- kwoty 926,0 tys. zł (§ 2820 � dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom) z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom (pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimy
2001/2002);

Zmniejszenia dokonano na rzecz części 83 z przeznaczeniem na dotacje dla

gmin na dofinansowanie budowy gimnazjów.

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 23 października 2001 r. w sprawie

blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa, zablokowała w części 44, do

dnia 31 grudnia 2001 r., kwotę w wysokości 8.859 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 37.307 tys. zł, tj. 79,5% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 10.104,5 tys. zł, tj. o 37,1%, a realnie wzrosły o 29,9%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków, największy udział miały

wydatki w działach:

- w dziale 853 � Opieka społeczna, w rozdziale 85395 � Pozostała działalność na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie i rozwój
ogólnokrajowego systemu POMOST wydatkowano 23.189 tys. zł, co stanowi
62,1% wydatków w części oraz 74,7% wydatków określonych w ustawie
budżetowej i 72,5% planu po zmianach;

- w dziale 750 � Administracja publiczna, wydatkowano 14.115 tys. zł, co stanowi
37,8% wydatków w części, w tym: w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych
i centralnych organów administracji rządowej, wydatkowano 13.114 tys. zł,
co stanowi 95,4% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej oraz 95,3% planu
po zmianach; w rozdziale 75000 � Integracja z Unią Europejską, wydatkowano
250 tys. zł, co stanowi 94,7% wydatków przewidzianych w ustawie budżetowej
i w planie po zmianach.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 165 osób, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 2 osoby, tj. o 1,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 34 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.652 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 11,2% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 5,4%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 0,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 546 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 488,1 tys. zł,

tj. o 47,2%. Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nieprawidłowego zaksięgowania w rozdziale 75095 � pozostała działalność w 4300
� zakup usług pozostałych, kwoty 85,0 tys. zł wydatkowanej na integrację z Unią
Europejską (kwota ta winna być zaewidencjonowana w rozdziale 75000);

- naruszenia zasady gospodarności w zakresie zawierania umów zlecenia i umów
o dzieło, a przede wszystkim zawierania umów o dzieło z pracownikami pełniącymi
funkcje kierownicze, którzy te zadania powinni wykonywać w ramach obowiązków
służbowych.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 44 � Zabezpieczenie społeczne, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rygorystyczne przestrzeganie zasady gospodarności w zakresie zawierania umów

zlecenia i umów o dzieło, a przede wszystkim niedopuszczanie do zawierania

umów o dzieło z pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze, którzy te zadania

powinni wykonywać w ramach obowiązków służbowych.

2. Wyegzekwowanie od jednostek administracji samorządowej kwot

niewykorzystanych dotacji w wysokości 241.619,07 zł wraz z należnymi

odsetkami.
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CZĘŚĆ 45 � SPRAWY ZAGRANICZNE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 154.815 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 23.378 tys. zł, tj. o 18%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 60.643 tys. zł,

tj. o 64%, a realnie wzrosły o 56%. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów w 2001 r.

został osiągnięty głównie w wyniku uzyskania wyższych niż planowano wpływów

z opłat konsularnych.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy realizowane w dziale

750, rozdział 75057 - Placówki zagraniczne � 153.770 tys. zł. Dominującą wielkość

w strukturze tych dochodów stanowiły wpływy z opłat konsularnych � 91.435 tys. zł

oraz rozliczenia z lat ubiegłych � 24.682 tys. zł stanowiące zwrot niewykorzystanych

środków budżetowych przeznaczonych na wydatki.

W toku kontroli realizacji dochodów nie stwierdzono nieprawidłowości

powodujących uszczuplenia wpływów do budżetu. Uwagi NIK odnosiły się natomiast

do braku skutecznego systemu sprawowania nadzoru nad ewidencją dochodów

budżetowych, realizowanych przez urzędy konsularne z tytułu wydawania paszportów

i wiz. Stwierdzono bowiem przypadki niespójności danych o liczbie wydanych

ww. dokumentów, występujące w ewidencji prowadzonej w placówkach,

spowodowane m.in. niesprawnym system komputerowym, który posiadał istotne wady

i ulegał częstym awariom.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 45 � Sprawy

zagraniczne w wysokości 764.301 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o kwotę 16.468 tys. zł do łącznej wysokości 780.769 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły głównie rozdziałów: 75000 - Integracja z UE, 75057 - Placówki zagraniczne

i 75060 - Pomoc zagraniczna (pomoc rozwojowa i humanitarna).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 710.418 tys. zł, tj. 91% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 6.986 tys. zł,

tj. o 1,0%, a realnie były niższe o 6,1%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki realizowane w dziale 750 � Administracja publiczna (wykonanie w kwocie

676.000 tys. zł, tj. 95,2% budżetu resortu), w następujących rozdziałach klasyfikacji

budżetowej:

- 75057 - Placówki zagraniczne - 517.382 tys. zł, tj. 72,8% wykonania 45 części
budżetu,

- 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej �
84.110 tys. zł, tj. 11,8% wykonania 45 części budżetu.

Największą pozycję w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiły

wydatki związane z utrzymaniem 165 placówek zagranicznych. Wydatki te wyniosły

w 2001 roku 517.382 tys. zł, tj. 90,9% kwoty określonej w ustawie i 91,0% budżetu po

zmianach. Na ww. kwotę składały się wydatki dewizowe ponoszone przez placówki

zagraniczne i wydatki realizowane w kraju przez jednostki organizacyjne resortu.

Drugą co do wielkości pozycję w budżecie Ministerstwa stanowiły wydatki

zaliczane do rozdziału 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

rządowej. Wydatki te w 2001 r. wyniosły 84.110 tys. zł, tj. 99,6% kwoty określonej

w ustawie i 96,3% budżetu po zmianach. Dominującą wielkość w strukturze tych

wydatków (61,4%), stanowiły wynagrodzenia i pochodne � 51.718,6 tys. zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 53.384,4 tys. zł, stanowiły 68,4%

wielkości określonej w planie po zmianach. Dominująca wielkość - 45.468 tys. zł,

została przeznaczona na inwestycje, remonty i zakupy wyposażenia placówek

zagranicznych. Osiągnięte w wyniku tych wydatków efekty, to m.in. zakończenie

budowy i zakupu wyposażenia Ambasady RP w Tokio, modernizacja siedziby

Ambasady RP w Moskwie oraz remonty i adaptacje prowadzone w 42 placówkach.

Wydatki zrealizowane w Centrali Ministerstwa stanowiły kwotę 6.052,4 tys. zł.

Efektem tych wydatków była m.in. modernizacja systemu łączności w MSZ,

przebudowa sali kinowej oraz zakupy sprzętu komputerowego.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 800 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna - 775 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 18 osób, tj. o 2,3%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 16 osób, a w dziale 750 o 15 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.595 zł,

w tym w dziale 750 � 4.663 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 6,6%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 1,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 7.589 tys. zł, w tym

wymagalne 670 tys. zł, co oznacza spadek zobowiązań ogółem w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. o 37% i wzrost zobowiązań wymagalnych o 11%.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły głównie płatności związanych z realizacją

inwestycji oraz dostaw towarów i usług.

Przychody gospodarstwa pomocniczego, w 2001 r. wyniosły 26.980 tys. zł

i były niższe o 3,4% od kwoty planowanej po zmianach. Rozchody gospodarstwa

pomocniczego w 2001 r. wyniosły 26.965 tys. zł i były o 3,3% niższe od kwoty

planowanej po zmianach oraz o 5,1% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu

wyniosły 8,5 tys. zł i były niższe o 4,6% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Przychody środków specjalnych funkcjonujących w placówkach zagranicznych

w 2001 r. wyniosły 15.873 tys. zł. i były wyższe o 13% od kwoty planowanej

(po zmianach). Wydatki środków specjalnych wyniosły 26.361 tys. zł i były wyższe

o 92% od kwoty planowanej.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- niecelowego zwiększenia o 609,9 tys. zł rat płatności dokonywanych w 2001 r.
za prace projektowe związane z planowaną budową nowej siedziby Ambasady RP
w Berlinie w sytuacji braku środków na realizację inwestycji, której projekty
dotyczyły,
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- niecelowego wydatkowania 204,9 tys. zł za usługi niemieckiego architekta
przewidziane dla etapu realizacji budowy, w sytuacji, gdy budowa nowego obiektu
Ambasady RP nie została rozpoczęta,

- niecelowego wydatkowania 170,3 tys. zł na dostawę i kolportaż w maju 2001 r.
kalendarza �Europalia 2001�,

- nieprzestrzegania obowiązującego prawa przy dokonywaniu wypłat nagród
w łącznej kwocie 6.986,7 tys. zł dla członków korpusu służby cywilnej,

- niezgodnej z umową realizacji płatności 96,7 tys. zł za zakup samochodu ponad
dwa miesiące przed dostawą, mimo że umowa nie przewidywała przedpłat.

Poza tym stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia polegające m.in. na:

- niewdrożeniu nowych zasad sprawozdawczości budżetowej, wprowadzonych
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej,

- braku skutecznego systemu sprawowania nadzoru MSZ nad ewidencją dochodów
budżetowych, realizowanych przez urzędy konsularne z tytułu wydawania
paszportów i wiz,

- zaniechaniu, określonej w umowie, zasady pisemności postępowania w sprawie
zmiany harmonogramu określającego zadania rzeczowe i należności konsorcjum
opracowującego materiały promocyjne � stanowiącego podstawę płatności
w kwocie 615,6 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 45 � Sprawy zagraniczne, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wdrożenie zgodnego z obowiązującymi przepisami systemu sprawozdawczości

budżetowej.

2. Podjęcie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie ewidencji

dochodów z opłat za wydawanie paszportów i wiz oraz zapewnienie skutecznego

nadzoru nad rzetelnym ich ewidencjonowaniem.
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3. Podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w wydatkowaniu
środków, takich m.in. jak:

- niezgodne z postanowieniami umów dokonywanie płatności przed wykonaniem zadań,

- niestosowanie zasady pisemności przy wprowadzaniu zmian do umów,

- niecelowe wydatkowanie środków na wydawnictwa o nieaktualnych treściach.

CZĘŚĆ 46 � ZDROWIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 39.296 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 13.680 tys. zł, tj. o 53,9%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 13.684 tys. zł,
tj. o 53,4%, a realnie wzrosły o 45,4%.

Wyższe od planowanych dochody osiągnięto zarówno w dziale 851 � Ochrona
zdrowia (w tym w rozdziale 85195 � Pozostała działalność w kwocie 19.688 tys. zł,
co stanowiło 50,1% dochodów uzyskanych w części 46), jak i w dziale 750 -
Administracja publiczna (216 tys. zł).

Głównymi źródłami dochodów w dziale 851 � Ochrona zdrowia były wpływy
z tytułu: rejestracji leków i sprzętu medycznego � 6.624,1 tys. zł, rozliczeń procedur
wysokospecjalistycznych � 3.438,3 tys. zł, rozliczeń staży i specjalizacji medycznych
� 3.056 tys. zł, rozliczeń jednostek budżetowych � 7.209 tys. zł, natomiast w dziale
750 � Administracja publiczna, wpływy z tytułu: zwrotów środków zakładu obsługi MZ
z 2000 r. � 2.115,2 tys. zł, zwrotów firm ubezpieczeniowych za uszkodzone samochody �
31,8 tys. zł.

Zrealizowane dochody budżetowe mogłyby być wyższe od uzyskanych, gdyby
Ministerstwo Zdrowia efektywnie egzekwowało od wszystkich jednostek, którym
przekazano środki, obowiązek ich terminowego rozliczenia i zwrotu na dochody budżetowe
środków nie wydatkowanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

O braku należytej staranności w tym zakresie świadczy nierozliczenie Instytutu
Kardiologii ze środków przekazanych na realizację �Narodowego Programu Ochrony
Serca� w latach 1999 � 2000 oraz niezakończenie procesu rozliczania środków
z rezerw celowych przyznanych na realizację �Programu Restrukturyzacji w Ochronie
Zdrowia w roku 2000�.
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Na realizację dochodów budżetowych w części 46 wpływ miało również

przekazanie kwoty dewiz stanowiącej równowartość 320,2 tys. zł na leczenie

pacjentów za granicą w 2001 r. ze środków pozostałych na koniec 2000 r. na

rachunkach polskich placówek dyplomatycznych (środki te, zgodnie z ustawą

o finansach publicznych, powinny być zwrócone na dochody budżetu państwa).

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości było uszczuplenie dochodów

budżetowych w kwocie nie mniejszej niż 5.708,1 tys. zł, co stanowiło 14,5%

dochodów zrealizowanych w części 46.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 46 � Zdrowie

w wysokości 2.296.785 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 120.086 tys. zł, do łącznej wysokości 2.416.871 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.289.689 tys. zł, tj. 94,7% budżetu

po zmianach. W porównaniu do wykonania 2000 r. wydatki w ujęciu nominalnym

były niższe o 384.816 tys. zł, tj. o 14,4%, a realnie były niższe o 18,9%. Niepełne

wykonanie w 2001 r. planu wydatków w części 46 spowodowane zostało przede

wszystkim zablokowaniem wydatków, w konsekwencji postanowień rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości 1.500.501 tys. zł (65,5%

wydatków ogółem) i przeznaczone m.in. na: wysokospecjalistyczne procedury

medyczne � 603.929,2 tys. zł (tj. 95,7% planu po zmianach), programy polityki

zdrowotnej � 436.989,6 tys. zł (86,1%), publiczną służbę krwi � 84.879,6 tys. zł

(95,9%), pozostałą działalność � 75.070,9 tys. zł (73,9%), staże i specjalizacje

medyczne � 46.540,8 tys. zł (82,1%).

W 2001 r. wydatkowano ze środków, które nie wygasały z końcem 2000 r.
141.487,1 tys. zł, tj. 94,6% ogólnej kwoty określonej dla części 46 � Zdrowie
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
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Największy udział w wydatkach ze środków niewygasających z końcem 2000 r. miały
programy polityki zdrowotnej (rozdział 8522), na realizację których wydatkowano
124.895,3 tys. zł, tj. 93,7% ogólnej kwoty zaplanowanej na ten cel. Niewykorzystane
środki w łącznej kwocie 8.365,8 tys. zł zwrócono do budżetu państwa.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1.285 osób, w tym w dziale 750 -
Administracja publiczna - 317 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było wyższe o 154 osoby, tj. o 13,6%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie
było niższe o 411 osób, a w dziale 750 o 26 osób. Przyczyną niepełnego wykonania
planu zatrudnienia w 2001 r. było m.in. niepełne uruchomienie nowopowstałych
jednostek (regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej, Centrum Egzaminów
Medycznych), pozostawienie etatów bez pełnego pokrycia finansowego oraz
ograniczenie działalności niektórych jednostek.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.671 zł,
w tym w dziale 750 � 3.528 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 8,7% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 3,0%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 8,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 105.930,7 tys. zł,
w tym wymagalne 77.128,7 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 34,7% i 25,2% (zobowiązania wymagalne
zaciągnięte w 2001 r. przez jednostki budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia oraz
wynikające z realizacji przez Ministerstwo zadań dysponenta głównego części 46,
wyniosły 3.056,3 tys. zł. Pozostała kwota zobowiązań wymagalnych - 74.072,4 tys. zł,
to zobowiązania jednostek ochrony zdrowia przejęte przez Ministra Zdrowia z dniem
1.01.1999 r.).

W 2001 r. dokonano spłaty zobowiązań wymagalnych z roku 2000 w kwocie
15.204,5 tys. zł, w tym odsetki z tytułu nieterminowej płatności stanowiły kwotę
3.834,8 tys. zł. Spłata odsetek była niższa w porównaniu do wykonania w 2000 r.
o 94,8% i dotyczyła zobowiązań Skarbu Państwa przejętych przez Ministra Zdrowia
z dniem 1 stycznia 1999 r.
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Zobowiązania ogółem powstałe w trakcie 2001 r. wyniosły 31.858,3 tys. zł,

w tym wymagalne 3.056,3 tys. zł.

Kwota niespłaconych zobowiązań zaciągniętych przez jednostki ochrony

zdrowia do 31 grudnia 1998 r. została wykazana przez Ministerstwo w sprawozdaniu

Rb-28, w rozdziale 85195, w §§ 5030 i 5070, które nie występują w klasyfikacji

paragrafów wydatków określonej przez Ministra Finansów.

Stan zobowiązań na koniec roku 2001 wykazany w sprawozdaniach

budżetowych nie wynikał z sald na poszczególnych kontach księgowych rozrachunkowych.

Do czasu zakończenia kontroli, w księgach rachunkowych Ministerstwa nie

zaewidencjonowano bowiem zobowiązań Skarbu Państwa przejętych przez Ministerstwo

Zdrowia w kwocie 74.072,4 tys. zł wykazanych w sprawozdaniach Rb-28 i Rb-Z.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 8.561 tys. zł i były niższe o 5,4% od kwoty

planowanej (po zmianach). Wydatki wyniosły 8.452 zł i były o 6,6% niższe od kwoty

planowanej po zmianach. Wpłaty do budżetu wyniosły 31 tys. zł i były niższe o 13,9%

od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości po stronie

wydatków w kwocie 129.506 tys. zł dotyczyły m.in.:

- przekazania dotacji w wysokości 14.670 tys. zł dla szpitali klinicznych
z naruszeniem art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej, zgodnie z którym przekazanie dotacji mogło nastąpić wyłącznie
za pośrednictwem państwowej uczelni medycznej,

- przekazania dotacji budżetowych w kwocie 20.016,6 tys. zł na zakupy inwestycyjne
samodzielnych publicznych zoz, dla których organem założycielskim nie był
Minister Zdrowia, z naruszeniem art. 55 ust. 2 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej,

- przekazania kwoty 37.421,2 tys. zł na realizację �Narodowego Programu Ochrony
Serca 2001� z naruszeniem § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych
oraz sposobu kontroli ich wykorzystania,



199

- przekazania Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu środków publicznych
w kwocie 1.602,8 tys. zł  na realizację zadań w ramach �Programu powszechnych
badań przesiewowych słuchu, głosu, mowy i wzroku dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym w Polsce w latach 2001 - 2005� z naruszeniem § 4 i 7 ww.
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r.,

- zakupu i wprowadzenia do obrotu leków o wartości 15.274,9 tys. zł z naruszeniem
art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych,
materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,

- przekazania regionalnym centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w I połowie
2001 r., środków w łącznej kwocie 36.695,8 tys. zł bez zawierania z nimi
odpowiednich umów, tj. z naruszeniem § 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r.,

- sfinansowania świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych, w niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej w kwocie 3.312,1 tys. zł bez podstawy prawnej,

- naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku zamówień
o wartości 512,5 tys. zł.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono:

- nierzetelną i niegospodarną realizację �Narodowego Programu Ochrony Serca�
w latach 1999 � 2001, powodującą również naruszenie obowiązujących przepisów
prawnych,

- brak procedur postępowania umożliwiających właściwe rozliczenie jednostek,
którym przekazano środki budżetowe, definiujących pojęcia rozliczenia
merytorycznego i finansowego oraz określających tryb jego przeprowadzania,

- naruszenie postanowień ustawy o rachunkowości w trakcie zakładania ksiąg
rachunkowych dla części 46, brak w Ministerstwie instrukcji obiegu dokumentów
finansowo � księgowych,

- nieujęcie w księgach rachunkowych Ministerstwa, do czasu zakończenia kontroli,
zobowiązań Skarbu Państwa przejętych przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie
74.072,4 tys. zł,

- finansowanie, w znacznym zakresie, zadań leżących w kompetencjach
poszczególnych departamentów w ramach umów zlecenia i umów o dzieło,

- niepoinformowanie podległych jednostek o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków w terminie określonym przez ustawę o finansach publicznych,
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- nierzetelne zaplanowanie wydatków niektórych jednostek budżetowych
finansowanych w ramach części 46,

- opóźnienie w sporządzeniu i przekazania przez Ministerstwo, jako dysponenta
głównego, wszystkich wymaganych  sprawozdań budżetowych z wykonania
w 2001 r. części 46 budżetu państwa,

- brak rzetelnego nadzoru nad wydatkowaniem kwoty 7.434,9 tys. zł przekazanej na
realizacje zadań zleconych organizacjom spoza sektora finansów publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 46 � Zdrowie.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przeprowadzenie kontroli w Instytucie Kardiologii obejmującej całość rozliczeń

Ministerstwa z tą jednostką w latach 1999 � 2001 r. Spowodowanie zwrotu

do budżetu państwa wszystkich należnych środków, w tym m.in. kwoty

3.852,8 tys. zł wynikającej z niższych, w stosunku do planowanych, kwot

wydatkowanych przez Instytut podczas zakupów sprzętu w ramach �Narodowego

Programu Ochrony Serca � 1999� i odsetek bankowych w wysokości 886,3 tys. zł

oraz kwoty 648,8 tys. zł wynikającej z rozliczenia umowy nr 1 - NPOS/00.

2. Zintensyfikowanie działań zmierzających do pełnego rozliczenia środków

z rezerw celowych budżetu państwa z lat 2000 � 2001, przeznaczonych

na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia. Wyegzekwowanie

od jednostek uczestniczących w �Programie� zwrotu środków niewykorzystanych

lub wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z należnymi odsetkami.

3. Wdrożenie w Ministerstwie Zdrowia procedur postępowania umożliwiających

rzetelne i terminowe rozliczanie jednostek, którym przekazano środki finansowe

z budżetu państwa oraz wprowadzenia w Ministerstwie instrukcji obiegu

dokumentów finansowo-księgowych.
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4. Podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do informowania jednostek

podległych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w terminie

wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

5. Ostateczne uregulowanie zaległych rozliczeń z tytułu leczenia obywateli polskich

za granicą i zobowiązań wobec polskich placówek dyplomatycznych oraz

doprowadzenia do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad

i trybu kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza

granicami kraju, a także pokrywania kosztów tych świadczeń oraz kosztów

transportu do kraju.

6. Wyegzekwowanie rozliczeń od jednostek, które otrzymały środki budżetowe

na realizację programów polityki zdrowotnej, w szczególności od Krajowego

Centrum ds. AIDS oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

7. Podjęcie inicjatywy w celu zdefiniowania pojęcia �programu polityki zdrowotnej

państwa� oraz zasad jego finansowania i rozliczania.

8. Uregulowanie sposobu postępowania w przypadku zakupu leków

antyretrowirusowych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz zwiększenia kontroli

i nadzoru nad gospodarką tymi lekami.

9. Dokonanie analizy zatrudnienia, szczególnie pod kątem celowości wydatkowania

środków na umowy cywilnoprawne.

10. Ograniczenie wydatków w rozdziale 85195 � Pozostała działalność, z tytułu umów

zlecenia i umów o dzieło na wykonanie prac należących, zgodnie z regulaminem

organizacyjnym, do zadań poszczególnych departamentów. Przestrzeganie

obowiązku uzyskiwania kontrasygnaty głównego księgowego przy zawieraniu

przez Ministerstwo Zdrowia umów zleceń i umów o dzieło.

11. Wyegzekwowanie od zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy

na specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu

rezydenckiego, zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych w 2001 r.

środków, wraz z należnymi odsetkami.
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12. Wyegzekwowanie od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej zwrotu do budżetu państwa środków

w kwocie 70,8 tys. zł wydatkowanych w 2001 r. niezgodnie z postanowieniami

umowy na udzielanie świadczeń medycznych.

CZĘŚĆ 47 � RZĄDOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 16,0 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 11,9 tys. zł, tj. o 299,1%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 18,9 tys. zł, tj. o 54,3%,

a realnie zmalały o 56,7%.

Głównym źródłem dochodów były wpływy z różnych dochodów (§ 097)

w kwocie 14,0 tys. zł, w tym głównie nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe (10,1 tys. zł) w związku z przekroczeniem przez ubezpieczonych

pracowników RCSS górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek

na te ubezpieczenia, przede wszystkim ze względu na dochody osiągane z tytułu

zatrudnienia poza RCSS.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły wystąpienia opóźnień w odprowadzaniu uzyskanych dochodów na rachunki

właściwych terenowo urzędów skarbowych. W stosunku do terminów określonych

przepisami opóźnienia (4 przypadki) wyniosły od 8 do 11 dni i dotyczyły kwoty

4,1 tys. zł, która stanowiła 25,8% łącznych dochodów Centrum w roku 2001.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 47 - RCSS

w wysokości 12.919,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 22,4 tys. zł,

tj. o 0,17%, z rezerw celowych i jednocześnie zmniejszone o kwotę 22,2 tys. zł,

przeznaczając te środki na nową pozycję rezerw celowych (dofinansowanie budowy

gimnazjów). W wyniku powyższego plan wydatków po zmianach wyniósł

12.919,2 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 10.830,6 tys. zł, tj. 83,8% budżetu

po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 7.098,3 tys. zł, tj. o 39,6%, a realnie były niższe o 42,7%.

Z ogólnych wydatków poniesionych w roku 2001, kwotę 10.756,3 tys. zł

(99,3%) stanowiły wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, 69,8 tys. zł (0,6%)

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 4,5 tys. zł

(0,04%) w dziale 752 - Obrona narodowa.

W poniesionych wydatkach w dziale 750 główną pozycję stanowiły

wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4070, 4110, 4120),

w wysokości 6.063,3 tys. zł, tj. 56,4%. W odniesieniu do ustawy budżetowej wydatki

te stanowiły 99,4% i tyle samo w odniesieniu do budżetu po zmianach.

Na wydatki majątkowe w 2001 r. RCSS dysponowało kwotą 259,0 tys. zł.

Środki wykorzystano w 48,0%, wydatkując na zakupy inwestycyjne kwotę

124,2 tys. zł. Do głównych wydatków majątkowych należały zakupy urządzeń

powielających o wartości 84,0 tys. zł oraz oprogramowania o wartości 27,3 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 118 osób, w całości w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było

niższe o 172 osoby. W porównaniu do planowanego limitu przeciętne zatrudnienie

było niższe o 16 osób (tj. o 11,9%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.670 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wzrosło o 25,6% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 19,0%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 13,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 438,8 tys. zł,
co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 49,7%. Ich
spadek związany był ze zmniejszeniem zatrudnienia w części 47 i zmniejszeniem się
zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r. o 53,2%.
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(z 315,9 tys. zł do 150,7 tys. zł). W 2001 r., podobnie jak w 2000 r., nie występowały
zobowiązania wymagalne. Nie zapłacono również odsetek za zwłokę z tytułu
nieterminowego regulowania zobowiązań.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:

- opóźnień (od 8 do 11 dni) w przekazywaniu części dochodów w kwocie 4,1 tys. zł,
tj. 25,8% całości dochodów,

- niezakończenia do 20 marca 2002 r. pełnych rozliczeń z tytułu nieodpłatnego
użytkowania przez Ministerstwo Gospodarki pomieszczeń i sprzętu należącego do
RCSS. Użytkowanie to związane było z przejęciem przez Ministerstwo zadań
należących do działu administracji rządowej � rozwój regionalny (część 34
budżetu),

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 47 � Centrum Studiów Strategicznych, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Utworzenie systemu kontroli wewnętrznej w RCSS, stosownie do wniosku NIK
sformułowanego po kontroli wykonania budżetu za rok 2000.

2. Zapewnienie przestrzegania terminów odprowadzania dochodów budżetowych
na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

3. Pilne zakończenie inwentaryzacji sprzętu będącego własnością RCSS, a użytkowanego
przez Biura Rozwoju Regionalnego oraz rozliczeń majątkowych pomiędzy
Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, a Ministerstwem Gospodarki z tytułu
użytkowania pomieszczeń i sprzętu przez byłych pracowników Centrum.

CZĘŚĆ 48 � PAŃSTWOWY URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 12.061,8 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 6.973,2 tys. zł, tj. o 36,6%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 6.160,6 tys. zł,
tj. o 33,8%, a realnie były niższe o 37,3%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były różne dochody - 11.847,8 tys. zł
(na które m.in. złożyły się dochody z tytułu wpłat zaliczek przez zakłady ubezpieczeń
na koszty nadzoru � 11.735,8 tys. zł i dochody z tytułu kar � 81,2 tys. zł) oraz różne
opłaty � 205,2 tys. zł.

Ustawa budżetowa na 2001 r., jako główne źródło dochodów PUNU, ustaliła
wpłaty zaliczek dokonane przez zakłady ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru
w wysokości 18.760 tys. zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu było niższe
o 6.993,4 tys. zł, tj. o 37,3% od dochodów planowanych. Niskie w stosunku do planu
wykonanie dochodów z tytułu wpłat zaliczek wynikało ze sposobu rozliczania
omawianych wpłat.

Nie stwierdzono w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie gromadzenia
dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 48 - PUNU
w wysokości 19.035 tys. zł. W ciągu 2001 r. planowane wydatki nie uległy zmianom.

Zrealizowane wydatki wyniosły 13.793,4 tys. zł, tj. 72,5% wydatków
przewidzianych w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były
w ujęciu nominalnym niższe o 11.859,2 tys. zł, tj. o 43,3%, a realnie były niższe
o 46,2%.

Znaczny spadek wydatków w 2001 r. w porównaniu do roku ubiegłego był
skutkiem jednorazowych wydatków w 2000 r. na łączną kwotę 11.287,4 tys. zł na
zakup siedziby dla PUNU, wyposażenie tego budynku, przeprowadzkę i remont
zwróconych pomieszczeń, wydatki majątkowe związane z dostosowaniem
zakupionego budynku do potrzeb administracji państwowej. Obniżenie wydatków
było również skutkiem zaprzestania dokonywania opłat czynszowych za wynajem
poprzedniej siedziby PUNU.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków, największy udział miały
wydatki poniesione na wynagrodzenia - 8.380,8 tys. zł (60,8% wydatków ogółem),
zakup usług pozostałych - 2.497,9 tys. zł (18,1%), składki na ubezpieczenia społeczne
- 1.062,9 tys. zł (7,7%), zakup materiałów i wyposażenia - 432,4 tys. zł (3,1%),
szkolenie członków korpusu służby cywilnej - 267,8 tys. zł (1,9%).
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Z zaplanowanych w ustawie budżetowej środków na inwestycje w kwocie

1.000,0 tys. zł wydatkowano 221,6 tys. zł, tj. 22,2%. W kwocie tej najwyższy udział

miały wydatki na modernizację siedziby PUNU - 88,8 tys. zł oraz zakup sprzętu

komputerowego i oprogramowania 81,5 tys. zł. W 2001 r. nie zrealizowano m.in.

zakupu sprzętu komputerowego i zaplanowanej wymiany samochodu osobowego.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 99 osób, wszystkie w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było wyższe o 2 osoby, tj. o 2,1%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 4 osoby, tj. o 3,9%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 7.054,5 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 7,9% w ujęciu nominalnym, a realnie wrosło o 2,3%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 1,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 690,3 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 2%. Na koniec

grudnia 2001 r. i w trakcie roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu w części 48

� Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 49 � URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 700,5 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 132,5 tys. zł, tj. o 23,3%. W porównaniu

do 2000 r. dochody w ujęciu nominalnym były wyższe o 611,8 tys. zł, tj. o 689,7%,

a realnie wzrosły o 648,4%.
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Wysoki wskaźnik uzyskanych dochodów wynikał z tego, że wielkość

dochodów oszacowanych w ustawie budżetowej na 15% planowanych wpływów

ze środków specjalnych, z których w całości pochodzą dochody, przepisem art. 24

ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach

1999-2001, została zwiększona do 18,5% tych wpływów. W 2000 r. Urząd nie

odprowadzał wpłat do budżetu z tego tytułu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 49 � Urząd

Zamówień Publicznych w wysokości 4.761 tys. zł. W 2001 r. w wyniku dokonanych

zmian w budżecie UZP (zwiększenia i zmniejszenia) plan wydatków został zmniejszony

o 8 tys. zł - do wysokości 4.753 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły § 4020 -

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 21 tys. zł,

a zmniejszenia § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 tys. zł i § 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.448 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 186 tys. zł,

tj. o 4%, a realnie były niższe o 9%.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było blokadą środków

budżetowych w wysokości 305 tys. zł, dokonaną na podstawie rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków

w budżecie państwa na 2001 r.

W strukturze zrealizowanych wydatków (całość w dziale 750 - Administracja
publiczna), największy udział miały wydatki poniesione w ramach rozdziału 75001 �
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie
4.408 tys. zł, tj. 99,1% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty dominującą pozycję
stanowiły wydatki na wynagrodzenia - 2.872 tys. zł, tj. 64,6% wydatków w części 49.
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
wpłaty na PFRON) stanowiły kwotę 526 tys. zł, tj. 11,8% wydatków części 49.
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Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano kwotę 553 tys. zł (12,4%
wydatków ogółem) na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 168 tys. zł (3,8%
wydatków ogółem).

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w wysokości
148 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 16 tys. zł. Zakupiono sprzęt i programy
komputerowe, zrezygnowano z niektórych zakupów sprzętu informatycznego
i samochodu osobowego.

W ramach rozdziału 75000 - Integracja z Unią Europejską z zaplanowanej
w ustawie budżetowej kwoty 109 tys. zł wydatkowano 40 tys. zł, tj. 36,7% planu
(0,9% wydatków ogółem). Zrezygnowano z udziału w konferencjach i szkoleniach
zagranicznych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. (całość w dziale 750 � Administracja
państwowa) wyniosło 72 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było wyższe o 4 osoby, tj. o 5,9%.

W porównaniu do planowanego zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było
niższe o 4 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.324 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 3%.

W porównaniu do planowanego (po zmianach) na 2001 r., przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 3,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 231 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 19,7%. Były
to zobowiązania niewymagalne.

Nie wystąpiły płatności odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Przychody środków specjalnych pod nazwą �Odwołania� (przeznaczonych
do obsługi postępowania odwoławczego w sprawach o udzielanie zamówień
publicznych) w 2001 r. wyniosły 5.239 tys. zł i były wyższe o 38,4% od kwoty
planowanej (po zmianach). Działalność finansowana w formie środków specjalnych
w 2000 r. i 2001 r. nie była dotowana z budżetu państwa.
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Wydatki środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 4.469 tys. zł i były o 38,9%

wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 19,1% wyższe niż wykonanie

w 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 700 tys. zł. W 2000 r. UZP nie dokonywał

wpłat do budżetu z tego tytułu.

Nowela ustawy o zamówieniach publicznych z dniem 15 grudnia 2000 r.

rozszerzyła zakres środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych o wpływy

i wydatki związane z wydawaniem przez Urząd publikacji z zakresu zamówień

publicznych (art. 9a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych). W 2001 r. nie były planowane i realizowane przychody

i rozchody z tej działalności. Wszelkie obowiązki i koszty związane z wydawaniem

Dziennika Urzędowego Prezesa Urzędu � Biuletynu Zamówień Publicznych przejęło,

na podstawie umowy z 1995 r., Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów, które zatrzymuje w całości wpływy ze sprzedaży Biuletynu.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za rok 2001 w części 49 � Urząd Zamówień Publicznych, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o przystąpienie do gromadzenia

wpływów i ponoszenia wydatków, w ramach środków specjalnych Urzędu Zamówień

Publicznych, związanych z publikacjami UZP dotyczącymi zamówień publicznych �

zgodnie z przepisami art. 9a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych lub o wdrożenie procesu legislacyjnego, mającego

na celu nowelizację bądź uchylenie tych przepisów.

CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 57.931 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 14.731 tys. zł, tj. o 34,1%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 13.078 tys. zł,

tj. o 29,2%, a realnie wzrosły o 22,4%.
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Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były opłaty za udzielone koncesje

w kwocie 57.332 tys. zł.

Przekroczenie planu dochodów było wynikiem zwiększenia wpływów z tytułu

opłat koncesyjnych, a także wzrostu liczby podmiotów koncesjonowanych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 50 - Urząd

Regulacji Energetyki w wysokości 43.000 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 95 tys. zł, do łącznej wysokości 43.095 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły dodatków dla urzędników służby cywilnej i sfinansowania skutków zmiany

mnożnika dodatku urzędników służby cywilnej, zatrudnionych w Urzędzie Regulacji

Energetyki (paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe i paragraf 4020 - składki

na Fundusz pracy).

Zrealizowane wydatki wyniosły 35.175 tys. zł, tj. 81,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.756 tys. zł,

tj. o 8,5%, a realnie wzrosły o 2,8%.

Dominującą pozycję stanowiły wydatki rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej zaplanowane w wysokości

42.845 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 35.074 tys. zł, stanowiącej 82,0% kwot

przyjętych w ustawie budżetowej, 81,9% planu po zmianach i 99,7% wydatków

ogółem.

W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły łącznie

23.540 tys. zł (66,9% ogółu wydatków, a 94,7% budżetu po zmianach) a czynsze

najmu powierzchni biurowych - 6.630 tys. zł (18,8% ogółu wydatków). Wydatki

majątkowe w kwocie 194 tys. zł (0,6% ogółu wydatków i 3,1% budżetu po zmianach)

obejmowały zakup sprzętu informatycznego, drukarek i programów komputerowych

oraz klimatyzatorów. W porównaniu do wykonania 2000 r. wydatki na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi wzrosły o 4.207 tys. zł, tj. o 21,8%, wydatki na czynsze były

niższe o 794 tys. zł, tj. o 10,7%, a wydatki majątkowe były niższe o 209 tys. zł,

tj. o 48,0%.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 278 osób, w całości w dziale 750 -

Administracja publiczna. Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było identyczne jak

w roku 2000.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. limitu zatrudnienia przeciętne

zatrudnienie było niższe o 2 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 6.012 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 11,4% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 7,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie było wyższe o 3,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.743 tys. zł

(zobowiązania wymagalne nie wystąpiły), co oznacza spadek w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. o 34,6%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. odsetek nie płacono.

Nie stwierdzono nieprawidłowości po stronie wydatków.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 50 - Urząd Regulacji Energetyki, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 51 � URZĄD SŁUŻBY CYWILNEJ

Dochody

Zrealizowane dochody wyniosły 103,5 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były niższe o 88,5 tys. zł, tj. o 46,1%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 84,7 tys. zł, tj. o 45%, realnie były niższe

o 47,9%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu: opłat za
przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (56,7 tys. zł),
zwrotów należności z tytułu wydatków budżetowych poniesionych w 2000 r.



212

na eksploatację budynku przy Al. J. Ch. Szucha 2/4 (21,7 tys. zł), niepodjętych
wynagrodzeń zgromadzonych na rachunku sum depozytowych wraz z oprocentowaniem
(11,3 tys. zł), zwrotów nadpłat za faktury z lat ubiegłych (5,2 tys. zł).

Na niską realizację dochodów Urzędu miało wpływ, niemożliwe
do przewidzenia na etapie sporządzania projektu budżetu na 2001 r., wypowiedzenie
przez Ambasadę Indii z dniem 1 stycznia 2001 r., umowy najmu lokalu w części
mieszkalnej budynku przy Al. J. Ch. Szucha 2/4. Dochody z tego tytułu stanowiły
54,3% planowanych dochodów.

Na zmniejszenie dochodów wpłynęła również, niższa niż zakładano liczba osób
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 51 � Urząd Służby
Cywilnej w wysokości 10.908 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone
decyzjami Ministra Finansów o 992,8 tys. zł oraz zmniejszone o kwotę 17 tys. zł,
postawioną do dyspozycji Ministra Finansów przez Szefa Służby Cywilnej w związku
z oszczędnościami w wydatkach, powstałymi po wejściu w życie rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r., zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe. W planie po zmianach wydatki budżetowe
w części 51 ustalone zostały na kwotę 11.883,8 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły
wydatków na sfinansowanie: szkoleń centralnych związanych z funkcjonowaniem
służby cywilnej o 925,0 tys. zł (rozdział 75095, § 4550), skutków zmiany mnożnika
dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 15 urzędników służby cywilnej
zatrudnionych w Urzędzie Służby Cywilnej o kwotę 56,9 tys. zł (rozdział 75001,
§ 4020 - 47,3 tys. zł, § 4110-4120 - 9,6 tys. zł) oraz sfinansowanie od dnia
1 października 2001 r. dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi)
dla 4 urzędników służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie Służby Cywilnej
o 10,9 tys. zł (rozdział 75001, § 4020 - 9,0 tys. zł, § §4110- 4120 - 1,9 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 10.950,5 tys. zł, tj. 92,1% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 1.045,9 tys. zł, tj. o 8,7%, a realnie były niższe o 13,5%.
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Dominujące wydatki w ramach części 51 � Urząd Służby Cywilnej poniesione

zostały w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

rządowej (81,5% wydatków ogółem, w tym wydatki poniesione na wypłaty

wynagrodzeń 4.516,6 tys. zł (§§ 4010-4100 - 41,2% wydatków ogółem). Ponadto

Urząd Służby Cywilnej poniósł wydatki w rozdziałach: 75000 � Integracja z Unią

Europejską w wysokości 302,2 tys. zł, tj. 2,8% wydatków w części 51,

75046 - Komisje egzaminacyjne w wysokości 859,7 tys. zł, tj. 7,8% wydatków

ogółem, 75095 - Pozostała działalność w wysokości 864,7 tys. zł, tj. 7,9% wydatków

ogółem.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (w całości zaplanowane i zrealizowane

w rozdziale 75001) w wysokości 71,3 tys. zł, stanowiły 54,0% wydatków określonych

w ustawie budżetowej i wynosiły 0,7% wydatków budżetowych ogółem. W ramach

wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały zakupy 11 sztuk komputerów za łączną

kwotę 61,7 tys. zł oraz drukarki laserowej za kwotę 9,6 tys. zł.  Zrealizowane wydatki

były zgodne z planem rzeczowo-finansowym.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r., realizowane w całości w dziale 750 �

Administracja publiczna, wyniosło 97 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 9 osób, tj. o 10,2%. W porównaniu

do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 5 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.880 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

niższe o 0,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 439,9 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W 2001 r. nie płacono odsetek z tytułu

nieterminowego regulowania zobowiązań.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienie dotyczyło przekazania dochodów

budżetowych, w łącznej wysokości 25,2 tys. zł (tj. 24,3%), po terminie określonym

przepisami. Uchybienie to nie spowodowało następstw dla wykonania budżetu.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za rok 2001 w części 51 - Urząd Służby Cywilnej, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o przestrzeganie obowiązujących

terminów odprowadzania dochodów budżetowych.

CZĘŚĆ 52 � URZĄD OCHRONY PAŃSTWA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.839,4 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 639,4 tys. zł, tj. o 53,3%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 27,8%,

a realnie wzrosły o 21,2%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z usług � 820,2 tys. zł,

wpływy z różnych dochodów � 485,8 tys. zł i wpływy do budżetu części zysku

z gospodarstwa pomocniczego � 300,4 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 52 � Urząd

Ochrony Państwa w wysokości 419.988,0 tys. zł, z tego w dziale 754 �

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. � 419.161,0 tys. zł i w dziale 853 � Opieka

społeczna � 827,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki nie zostały zmienione.

Zrealizowane wydatki wyniosły 393.031,9 tys. zł, tj. 93,6% wydatków

ustalonych w ustawie budżetowej, przy czym w dziale 754 wydatki wyniosły

392.352,0 tys. zł, tj. 93,6%, a w dziale 853 wydatki wyniosły � 679,9 tys. zł, tj. 82,2%

wydatków ustalonych w ustawie budżetowej. Niewykorzystaną kwotę 28,0 tys. zł

zwrócono do budżetu państwa.

W porównaniu do 2000 r. wydatki ogółem były w ujęciu nominalnym wyższe

o 16.797,8 tys. zł, tj. o 4,5%, a realnie były niższe o 1,0%.
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Struktura wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303 i 311) ustalone w ustawie
budżetowej na kwotę 31.177,0 tys. zł zrealizowane zostały w wysokości
31.343,3 tys. zł. W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej
świadczenia na rzecz osób fizycznych były wyższe o 166,3 tys. zł, tj. o 0,5%,
a w porównaniu do 2000 r. były nominalnie wyższe o 4.814,7 tys. zł, tj. o 18,2%,
a realnie wyższe o 13,0%,

- wydatki bieżące ustalone w ustawie budżetowej na kwotę 361.091,0 tys. zł,
zrealizowane zostały w wysokości 342.294,9 tys. zł. W porównaniu do kwoty
ustalonej w ustawie budżetowej (po zmianach) wydatki bieżące były niższe
o 18.796,1 tys. zł, tj. o 5,2%, natomiast w porównaniu do 2000 r. były nominalnie
wyższe o 12.444,1 tys. zł, tj. o 3,7%, a realnie niższe o 1,6%.

W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na uposażenia

i wynagrodzenia (§§ 4010, 4040 - 4080) - 245.032,3 tys. zł (62,3% ogółu wydatków) �

w 2000 r. było to 57,1%, w tym wydatki na uposażenia funkcjonariuszy (§§ 4050-

4080) - 235.408,3 tys. zł (59,9%).

W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej wydatki

na uposażenia i wynagrodzenia były niższe o 13.192,0 tys. zł, tj. o 5,1%,

a w porównaniu do 2000 r. wydatki były nominalnie wyższe o 30.028,7 tys. zł,

tj. o 13,9%, a realnie były wyższe o 8,1%.

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych (§ 6050) ustalone

w ustawie budżetowej na 14.311,0 tys. zł dotyczyły tylko rozdziału 75401.

Zrealizowane wydatki wyniosły 10.841,6 tys. zł (75,8% planowanej kwoty).

W porównaniu do 2000 r. wydatki na finansowanie inwestycji były nominalnie niższe

o 9.013,1 tys. zł, tj. o 45,4%, a realnie niższe o 10.105,1 tys. zł, tj. o 48,3%.

Przeciętne miesięczne uposażenie brutto funkcjonariuszy w 2001 r. wyniosło

3.167 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne uposażenie brutto

funkcjonariuszy wzrosło nominalnie o 8,0%, a realnie wzrosło o 2,5%. Wzrost

uposażenia spowodowany był podwyższeniem w 2001 r. wskaźnika przeliczeniowego

uposażeń funkcjonariuszy UOP z 2,18 do 2,25 kwoty bazowej stanowiącej przeciętne

uposażenie funkcjonariuszy UOP.



216

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników cywilnych w 2001 r.

wyniosło 1.334 zł i w porównaniu do 2000 r. wzrosło nominalnie o 8,4%, a realnie

o 2,9%.

Zobowiązania ogółem na koniec 2001 r. wyniosły 8.407,8 tys. zł, w tym

zobowiązania wymagalne 4,0 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 26,7% i 99,7%. Powstanie zobowiązań

spowodowane było nieprzekazaniem przez Ministerstwo Finansów środków

budżetowych w kwocie 26.928,0 tys. zł.

Przychody gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 2.518,8 tys. zł i były niższe o 0,5% od kwoty planowanej po zmianach. Dla

gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych nie planowano dotacji.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 2.274,5 tys. zł i były wyższe o 0,1% od kwoty planowanej (po zmianach)

i niższe o 75,8% od kwoty uzyskanej w 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły

300,4 tys. zł i były wyższe ponad 10-krotnie od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 52 � Urząd Ochrony Państwa, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wszechstronną analizę potencjalnych źródeł dochodów, aby zapewnić rzetelne ich

planowanie.

2. Spowodowanie ujęcia w zakładowym planie kont należności długoterminowych.

3. Spowodowanie zwiększenia obsady etatowej Wydziału Kontroli Finansowo-

Gospodarczej Biura Finansów dla zwiększenia skuteczności i zapewnienia

szerszego zakresu nadzoru nad gospodarką finansową w Urzędzie Ochrony

Państwa.
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CZĘŚĆ 53 � URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 6.302,0 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 5.002,0 tys. zł, tj. o 384,8%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 3.021,0 tys. zł, tj. o 92,1%, a realnie wzrosły o 82,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z tytułu zapłaconych
kar pieniężnych nałożonych przez Prezesa Urzędu za stosowanie praktyk
monopolistycznych przez podmioty gospodarcze w wysokości 4.711,7 tys. zł, wpływy
z najmu powierzchni biurowej w budynku administrowanym przez gospodarstwo
pomocnicze w wysokości 1.000,0 tys. zł oraz nadwyżka gospodarstwa pomocniczego
za 2000 r. w wysokości 548,2 tys. zł.

Przyczyną rozbieżności pomiędzy kwotami planowanych i zrealizowanych
dochodów było niezaplanowanie dochodów z tytułu kar pieniężnych nakładanych
przez Prezesa Urzędu w postępowaniu antymonopolowym.

Nieprawidłowość stwierdzona w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyła opóźnień (do 20 dni) w przekazywaniu dochodów w I kwartale
2001 r. na  rachunek bieżący urzędu skarbowego, w kwocie 664,2 tys. zł.

Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej po stronie dochodowej.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 53 � Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wysokości 21.212,0 tys. zł.  W ciągu 2001 r.
wydatki zostały zwiększone o kwotę 867,3 tys. zł, do łącznej wysokości 22.079,3 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie § 4020 � wynagrodzenia osobowe
pracowników służby cywilnej, § 4210 � materiały i wyposażenie, § 4300 � zakup
usług pozostałych i § 4422 � współfinansowanie podróży zagranicznych, w tym
w ramach Integracji z Unią Europejską.

Zrealizowane wydatki wyniosły 20.541,0 tys. zł, tj. 93,0% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.731,0 zł, tj. o 15,4%, a realnie wzrosły o 1.751,0 tys. zł, tj. 9,3%.
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Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2001 r., 12.740,0 tys. zł, tj. 62,0%

stanowiły wydatki w dziale 750 - Administracja Publiczna, a 7.801,0 tys. zł, tj. 38,0%

stanowiły wydatki w dziale 500 - Handel. Głównymi pozycjami wydatków

w części 53 - UOKiK stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości

13.900,0 tys. zł, tj. 67,7% ogółu wydatków, wydatki rzeczowe � 3.367,9 tys. zł,

tj. 16,4% oraz dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 2.165 tys. zł, tj. 10,5%.

Na wydatki inwestycyjne (§ 6060) UOKiK dysponował kwotą 1.549,0 tys. zł

(tj. 7,3% budżetu po zmianach). Środki te Urząd wykorzystał w 48,6%. Do głównych

wydatków inwestycyjnych należały: zakup 13 szt. samochodów osobowych za kwotę

545,6 tys. zł, 13 szt. kserokopiarek za kwotę 116,6 tys. zł i sprzętu komputerowego

wraz z oprogramowaniem za kwotę 49,3 tys. zł. Powyższe kwoty zostały

wydatkowane celowo i gospodarnie, z zachowaniem trybów wynikających z ustawy

o zamówieniach publicznych.

Przekazane z budżetu państwa środki w kwocie niższej od planowanej

o 1.483,0 tys. zł, nie pozwoliły na zrealizowanie niektórych zadań ujętych w planie

finansowym Urzędu, w tym m.in. zakupu nowoczesnego sprzętu dla laboratoriów

kontrolno-analitycznych, sprzętu komputerowego, pomocy dla organów samorządowych

w zakresie ochrony konsumentów, publikacji niekomercyjnych wydawnictw dla

konsumentów oraz prowadzenia badań konsumenckich towarów i usług.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 324 osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna 220 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 68 osób, tj. o 26,6%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 27 osób, tj. o 7,7%, w tym w dziale 750 było wyższe o 3 osoby,

a w dziale 500 było niższe o 7 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.080 zł,
w tym w dziale 750 � 3.280 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 3,4% w ujęciu nominalnym, a realnie
było niższe o 2,0%.
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W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto było wyższe o 11,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.229,7 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 29,5%.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. nie płacono odsetek.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 5.913,4 tys. zł

i były wyższe o 18,3% od kwoty planowanej (po zmianach). W 2001 r. gospodarstwo

pomocnicze nie otrzymało dotacji budżetowej.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 3.658,4 tys. zł i były

niższe o 8,5% od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 9,3% wyższe niż wykonanie

2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 1.548,2 zł tys. zł i były wyższe o 4,6% od wpłat

zrealizowanych w 2001 r.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

- naruszenia postanowień art. 16 w zw. z art.17 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych wskutek nieprzestrzegania obowiązku prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 39,7 tys. zł w sposób gwarantujący
zachowanie uczciwej konkurencji;

- naruszenia postanowień art. 133 § 2 Kodeksu Pracy poprzez dopuszczenie
do przekroczenia przez kierowców samochodów służbowych rocznego limitu
godzin nadliczbowych. Wskutek powyższego wydatkowano dodatkowo 31,5 tys. zł;

- nierzetelnego wypełniania kart drogowych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w części 53 � Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pomimo stwierdzonych

istotnych nieprawidłowości nie mających jednakże zasadniczego wpływu

na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapewnienie przestrzegania obowiązujących terminów odprowadzania dochodów

Urzędu na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

2. Niedopuszczenie do naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy

prowadzeniu w Urzędzie i podległych jednostkach postępowań o udzielenie

zamówienia publicznego.

3. Uregulowanie zasad wykorzystywania samochodów służbowych oraz przestrzeganie

dopuszczalnego czasu pracy kierowców.

CZĘŚĆ 54 � URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
       REPRESJONOWANYCH

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 86 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 16 tys. zł, tj. o 22,8%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 7 tys. zł, tj. o 8,9%, a realnie były

wyższe o 3,6%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: sprzedaż miesięcznika

�Kombatant� � 57,5 tys. zł, zwrot nie wykorzystanych dotacji otrzymanych w 2000 r.

przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych � 26,3 tys. zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie planowania i gromadzenia dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 54 � Urząd do

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wysokości 124.027 tys. zł. W ciągu

2001 r. wydatki Urzędu zostały zwiększone o kwoty 106.799 tys. zł i 5,4 tys. zł oraz

zmniejszone o 21,8 tys. zł do łącznej wysokości 230.810 tys. zł. Zwiększenia

wydatków dotyczyły działu 853 Opieka społeczna, rozdziału � 85323 Państwowy

Fundusz Kombatantów, działu 750 � Administracja publiczna, rozdział 75001 �

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Zmniejszenie

wydatków dotyczyło działu 750 � Administracja publiczna, rozdział 75001 � Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 222.855 tys. zł, tj. 96,5% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 105.683 tys. zł, tj. o 90,2%, a realnie wzrosły o 80,3%.

Główne wydatki poniesiono na dotację dla Państwowego Funduszu
Kombatantów, która wyniosła 208.678 tys. zł, tj. 96,8% wydatków ustalonych
w ustawie budżetowej i budżecie po zmianach. W porównaniu do 2000 r. dotacja
ta była w ujęciu nominalnym wyższa o 106.024 tys. zł, tj. o 103,3%, a realnie była
wyższa o 92,7%.

Na pokrycie kosztów działalności Urzędu wydano 13.129 tys. zł, tj. 95,9%
kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i 96,0% budżetu po zmianach. W porównaniu
do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 228 tys. zł, tj. o 1,7%,
a realnie były niższe o 3,6%. Udział tej kwoty w wydatkach części 54 budżetu państwa
wynosił 5,9%.

W dziale 851 � Ochrona zdrowia, wydatki (składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)
zrealizowano w wysokości 15 tys. zł, tj. 14,8% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej
i w budżecie po zmianach (101 tys. zł).

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (dział 853 � Opieka społeczna, rozdział 85395 � Pozostała
działalność) wydano 65 tys. zł, tj. 43,9% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej
i w budżecie po zmianach (148 tys. zł).

Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921 � Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 � Pozostała działalność) wydatkowana kwota

wyniosła 968 tys. zł, tj. 70,0% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i w budżecie

po zmianach (1.382 tys. zł).

Przyznane dotacje zostały wykorzystane m.in. na: organizację centralnych

obchodów 66 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, organizację i udział

w uroczystościach związanych z obchodami 60 rocznicy walk o Tobruk, organizację

wyjazdu grupy byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen na uroczystości
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związane z obchodami rocznicy wyzwolenia obozu, przygotowanie materiałów

historycznych do cyklu filmów �Polskie państwo podziemne � struktury cywilne�,

przygotowanie wystawy �Dzień powszedni Pawiaka w latach 1939 - 1944�.

Limit wydatków inwestycyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na 2001 r.

wyniósł 52 tys. zł. Na zakupy inwestycyjne wykorzystano 97,4% zaplanowanych

środków, z tego na zakup środków trwałych wykorzystano 36 tys. zł, tj. 69%

zaplanowanych środków. Zakupiono 6 zestawów komputerowych, 3 zasilacze

awaryjne, 1 drukarkę i 1 niszczarkę. W porównaniu do 2000 r. wartość zakupów

środków trwałych w 2001 r. była niższa o 70 tys. zł, tj. o 66%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 236 osób, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 7 osób, tj. o 2,9%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 16 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.965 zł,

i w porównaniu do 2000 r. było wyższe o 10,3% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 4,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto było wyższe o 6,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 817 tys. zł, w tym

wymagalne 125 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. odpowiednio o 3,3% i 100%.

Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w 2001 r. nie zapłacono

odsetek.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nietrafnego planowania wydatków budżetowych w dziale 851 � Ochrona zdrowia,
rozdziale 85156 � składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wskutek czego wydatki
zrealizowano w wysokości 15 tys. zł, tj. 14,8% kwoty zaplanowanej w ustawie
budżetowej i w budżecie po zmianach,
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- niepełnego rozliczenia 1 umowy, tzn. bez zwrotu wykorzystanej kwoty dotacji
w wysokości 1,6 tys. zł oraz dwukrotnego przyjęcia zwrotu niewykorzystanej
dotacji na to samo zadanie.

Ocena i wnioski:

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację w 2001 r. części 54

budżetu państwa � Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu

na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Opracowywanie bardziej precyzyjnego projektu budżetu na kolejny rok w zakresie

wydatków na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami

w zakresie tych ubezpieczeń.

2. Rozliczenie dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Przyjaciół JW 2305 �Grom�

i Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego �Pioruny� i uzyskanie zwrotu środków

finansowych z umowy 80/2001 w kwocie 1,6 tys. zł.

3. Podjęcie działań zapewniających terminowe rozliczanie się, z tytułu zawartych

umów i przekazania środków, wszystkich podmiotów realizujących zadania zlecone

przez Urząd.

CZĘŚĆ 55 - URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 104.919 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na rok 2001 były niższe o 15.201 tys. zł, tj. o 12,7%.

W porównaniu do 2000 r. dochody w ujęciu nominalnym były niższe o 148.144 tys. zł,

tj. o 58,5%, a realnie były niższe o 60,7%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: spłaty zadłużenia z tytułu

przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (71.477 tys. zł),

zwroty umorzeń kredytów mieszkaniowych (31.718 tys. zł).
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 55 - Urząd

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w wysokości 1.775.339 tys. zł, a ustawą z dnia

13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 wydatki zostały

zwiększone o kwotę 1.900.140 tys. zł do łącznej wysokości 3.675.479 tys. zł. Ponadto

wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.316 tys. zł i zmniejszone o kwotę 44 tys. zł,

tj  do łącznej wysokości 3.680.751 tys. zł. Zwiększenia wydatków na kwotę

5.280 tys. zł dotyczyły rozdziału 70078 � Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a na

kwotę 36 tys. zł rozdziału 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej. Kwota 83.977 tys. zł została zablokowana rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.429.949 tys. zł, tj. 93,2% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 1.369.951 tys. zł, tj. o 66,5%, a realnie wzrosły o 57,8%.

W strukturze wydatków największy udział stanowiły:

- refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych rozdział - 70015.
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.227.049 tys. zł, stanowiącej 99,3%
kwoty określonej planem po zmianach i zostały przeznaczone na uregulowanie
zobowiązań za 2000 r. w wysokości 591.504 tys. zł, w tej kwocie 21.772 tys. zł
stanowiły odsetki umowne naliczone za nieuregulowanie zobowiązań Skarbu
Państwa oraz w wysokości 1.635.545 tys. zł na uregulowanie należności banków
z tytułu refundacji premii gwarancyjnych wypłaconych w 2001 r.;

- wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych � rozdział 70017. Wykonanie
wyniosło 927.668 tys. zł i stanowiło 86% kwoty w wysokości 1.078.373 tys. zł
ustalonej po zmianach wprowadzonych ustawą budżetową z dnia 13 grudnia 2001 r.
Plan wydatków tego rozdziału ustalony ustawą budżetową na 2001 r. wynosił
478.373 tys. zł, tj. został zwiększony o 600.000 tys. zł. W ramach poniesionych
wydatków zostały zobowiązania Skarbu Państwa wobec banków, w tym wobec PKO
BP S.A. w wysokości 926.050 tys. zł,
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- zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego � rozdział 70019. Wykonanie
wyniosło 248.877 tys. zł i stanowiło 98% kwoty wynikającej z ustawy budżetowej
na rok 2001, która wynosiła 254.000 tys. zł. Kwota w wysokości 5.123 tys. zł
została objęta blokadą wydatków części 55 - UMiRM wprowadzoną
rozporządzeniem Rady Ministrów. Wykonanie wydatków przy uwzględnieniu
kwoty blokady wyniosło 100% planu.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w dziale 750, rozdziale 75001 obejmowały

zakupy:

- sprzętu komputerowego na kwotę 531,6 tys. zł, w tym 41 zestawów
komputerowych, 3 drukarek, 17 skanerów, 11 UPS-ów i oprogramowania,

- wysokonakładowej kopiarki na kwotę 77,5 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale w § 6050 w wysokości

800 tys. zł przeznaczone na wyposażenie sal konferencyjnych w sprzęt audio-video

i meble nie zostały zrealizowane, a planowane w § 6060 w wysokości 1.242 tys. zł,

w tym kwota 270 tys. zł planowana na zakup kopiarki i samochodu została

wydatkowana na nabycie kopiarki w wysokości 77,5 tys. zł, co stanowiło 28,7%,

a kwota 972 tys. zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

została wydatkowana w wysokości 531,6 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2001 wyniosło 238 osób i dotyczyło w całości

działu 750 - Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie było niższe o18 osób, tj. o 7,0%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 35 osób, tj. 12,8%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.201 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe
o 388 zł, tj. o 13,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie było wyższe o 6,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. nie miały charakteru
zobowiązań wymagalnych i wyniosły 159.852 tys. zł, co oznacza spadek
w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 83,1%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie

131.805 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2000 r. o 954,3%.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 5.014 tys. zł i były

wyższe o 3,4% od kwoty planowanej po zmianach. Nie korzystano z dotacji

budżetowych.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 4.470 tys. zł i były

niższe o 7,8% od kwoty planowanej po zmianach oraz o 37,3% niższe niż wykonanie

w 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 63,5 tys. zł i były niższe o 30,9% od wpłat

zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nieodrzucenia i rozpatrzenia w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie opracowania pt. �Lokalne strategie mieszkaniowe
oraz programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy�, jednej z czterech
ofert, pomimo braku jednego z dokumentów określonych w �Wymaganiach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego� sporządzonych przez
UMiRM. W ocenie NIK było to działanie niezgodne z art. 27a pkt 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych;

- przedłużenia w dniu 22 października 2001 r. terminu wykonania opracowania
pt. �Lokalne strategie mieszkaniowe oraz programy gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy�, podczas gdy pismo od wykonawcy w sprawie przedłużenia
terminu na wykonanie wpłynęło do UMiRM dopiero w dniu 25 października
2001 r. W ocenie NIK było to działanie nierzetelne.

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych przez b. Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa ze środków b. Funduszu Rozwoju Budownictwa

Mieszkaniowego oraz środków na restrukturyzację budownictwa na dzień 31 grudnia

wynosiły 29.269 tys. zł. Kwota w wysokości 1.328 tys. zł pochodząca ze spłat

pozyskana przez UMiRM w 2001 r. stanowiła 4,5% stanu należności. W ocenie NIK

wysokość kwoty nieodzyskanej uzasadnia potrzebę podjęcia skuteczniejszych działań

w celu wyegzekwowania powyższych należności w możliwie jak najwyższej kwocie.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację budżetu państwa
w części 55 � Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2001 r., stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli, wnioskowała o:

1. Zwiększenie skuteczności działań w celu odzyskania należności Skarbu Państwa
z tytułu pożyczek udzielonych ze środków b. Funduszu Rozwoju Budownictwa
Mieszkaniowego oraz środków na restrukturyzację budownictwa.

2. Zapewnienie w miarę możliwości środków na:

- uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wobec banków z tytułu refundacji
premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych oraz wykupu odsetek od
kredytów mieszkaniowych w wysokościach odpowiadających realnych
potrzebom,

- dotacje celowe dla gmin przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych
w wysokościach odpowiadających rzeczywistym zapotrzebowaniom.

3. Przekazywanie środków budżetowych na dofinansowanie Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego w wysokościach ustalonych ustawą budżetową.

CZĘŚĆ 56 � URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 825 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były niższe o 65.475 tys. zł (prawie 80-krotnie). W porównaniu
do 2000 r. dochody, w ujęciu nominalnym, były niższe o 336 tys. zł, tj. o 28,9%,
a realnie były niższe o 32,7%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy: ze zwrotów dotacji

(569 tys. zł), ujęte w ustawie budżetowej na 2001 r. w wysokości 300 tys. zł, a także

ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (233 tys. zł), z których dochodów

nie zaplanowano mimo, że występowały one również w latach ubiegłych i na potrzebę

uwzględnienia tego źródła dochodów zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli.
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Na stopień wykonania dochodów decydujący wpływ miała decyzja

o wyłączeniu Prezesa UKFiS z obowiązku wpłaty do budżetu 66.000 tys. zł

ze środków specjalnych, zawarta w art. 24 ustawy z dnia 2 marca 2001 r.

o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 (...).

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły zaniechania działań mających na celu wyegzekwowanie

należności budżetowych w kwocie 109,1 tys. zł, co w myśl art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny

finansów publicznych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 56 � Urząd

Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 160.783 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki

zostały zwiększone ze środków rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu państwa

o 1.356 tys. zł. Zwiększenie wydatków dotyczyło głównie § 4300 - Zakup usług

pozostałych, w dziale 750 - Administracja publiczna (750 tys. zł) i § 2820 - Dotacje

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom (600 tys. zł) w dziale 926 � Kultura fizyczna i sport.

Wydatki UKFiS zostały ponadto zmniejszone o 10.341 tys. zł na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania

niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Zrealizowane wydatki wyniosły 151.782 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 29.774 tys. zł,

tj. o 16,4%, a realnie były niższe o 20,8%.

Najwyższe wydatki poniesiono w dziale 926 � Kultura fizyczna i sport, których
udział w wydatkach części 56 wyniósł 92,2%. Wydatki te w stosunku do kwot
przyjętych w ustawie budżetowej na 2001 r. stanowiły 93,6%, do budżetu po zmianach
� 93,2%, a w porównaniu do wykonania w 2000 r., w cenach porównywalnych �
77,2%. Największe kwoty przeznaczono na zadania w zakresie kultury fizycznej
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i sportu (rozdz. 92605), zlecone do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej �
100.400 tys. zł, tj. 71,7% wszystkich wydatków w tym dziale, a w tym przede
wszystkim polskim związkom sportowym, dla których kwota dofinansowania
wyniosła 76.731 tys. zł (76,4%). W porównaniu do wykonania w 2000 r. wydatki
na zadania finansowane z rozdz. 92605 były niższe w ujęciu nominalnym
o 30.353 tys. zł, tj. o 23,2%, a w cenach porównywalnych niższe o 27,2%. Natomiast
dofinansowanie zadań zleconych polskim związkom sportowym w 2001 r. stanowiło
75,6% dofinansowania w roku 2000 (w cenach porównywalnych).

Polskie związki sportowe realizowały zadania związane z przygotowaniami
do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniami i udziałem w mistrzostwach świata
i Europy, a także w imprezach równorzędnych. W ramach wykonywanych zadań
zorganizowano m.in. 1.297 zgrupowań sportowych w kraju i za granicą, sportowcy
uczestniczyli w 1.354 imprezach sportowych oraz w 269 imprezach o randze
mistrzostw, zdobywając w nich 602 medale, tj. o 82 więcej niż w 2000 r.

Środki finansowe w kwocie 4.727 tys. zł, przeznaczone na wydatki majątkowe,
w 94,3% były dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizowanych przez zakład budżetowy �
Centralny Ośrodek Sportu i stowarzyszenia działające na rzecz ratownictwa górskiego
i wodnego (GOPR, TOPR, WOPR). Wybudowano bądź zmodernizowano 7 obiektów
sportowych i 4 stacje ratownicze oraz zakupiono sprzęt ratunkowy i środki transportu.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 823 osoby, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna � 98 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 3.550 osób. Spowodowane to było wyłączeniem w 2001 r.
szkolnictwa wyższego (akademie wychowania fizycznego) z części 56 i włączenie
do budżetu państwa w części 30 � Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.320 zł,
w tym w dziale 750 � 3.703 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 3,2% w ujęciu nominalnym, a realnie
było niższe o 2,1%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było wyższe o 31%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.590,4 tys. zł i były

niższe o 31,5% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. W tym samym

okresie zobowiązania wymagalne zmalały o 11% i wyniosły na koniec grudnia 2001 r. �

887,2 tys. zł.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w roku 2001 nie zapłacono

odsetek.

Przychody zakładu budżetowego i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

452.320 tys. zł i były niższe o 2,9% od kwoty planowanej (po zmianach). Udział

dotacji budżetowej w dochodach w latach 2000 i 2001 był na tym samym poziomie

i wynosił 3,4%.

Wydatki zakładu budżetowego i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

550.578 tys. zł i były o 3,7% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 24,2%

wyższe niż wykonanie w 2000 r. Nie dokonywano wpłat do budżetu.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

niecelowego wydatkowania 42,4 tys. zł na umowy zlecenia podpisane z pracownikami

UKFiS na wykonywanie prac związanych z działalnością rad i komisji � organów

opiniodawczych i doradczych Prezesa UKFiS lub też innych prac, wchodzących

w zakres czynności pracowników oraz w zakres działania poszczególnych komórek

organizacyjnych, wydania 55,5 tys. zł z naruszeniem przepisu art. 67 ustawy

o zamówieniach publicznych, co w myśl art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach

publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stwierdzono także

pojedyncze przypadki naruszenia przepisów dotyczących dofinansowywania

inwestycji sportowych, polegające na: zaliczaniu tych samych inwestycji do kategorii

terenowych, a następnie do kategorii inwestycji strategicznych dla sportu polskiego,

uwzględniania wniosków o dofinansowanie inwestycji, złożonych po wyznaczonym

terminie. UKFiS nie rozliczył dotacji udzielonych dwóm stowarzyszeniom w 2000 r.

ze środków specjalnych w kwocie 1.600,4 tys. zł oraz nie wyegzekwował przypisanej

do zwrotu części dotacji w wysokości 1.609 tys. zł ze środków specjalnych

i 430,3 tys. zł ze środków budżetowych.
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Kontrola stwierdziła, że łączna kwota nieprawidłowości w zakresie dochodów

i wydatków budżetowych wyniosła 207 tys. zł, w tym: 109,1 tys. zł to nie uzyskane

dochody w wyniku zaniechania działań, 55,5 tys. zł wydane z naruszeniem przepisów

ustawy o zamówieniach publicznych i 42,4 tys. zł to wydatki niecelowe.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kntroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 56 � UKFiS, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości,

nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Podjęcie działań mających na celu ostateczne rozliczenie dotacji udzielonych przez

UKFiS i wdrożenie postępowania w celu wyegzekwowania części dotacji

udzielonych stowarzyszeniom ze środków budżetowych i ze środków specjalnych,

przypisanych do zwrotu w związku z nieprawidłowym ich wykorzystaniem.

2. Zaniechanie zawierania umów-zleceń na wykonywanie zadań przewidzianych

w zakresach czynności pracowników.

3. Wyeliminowanie przypadków równoczesnego dofinansowywania inwestycji

sportowych jako terenowych i jako strategicznych dla sportu polskiego.

CZĘŚĆ 57 � KRAJOWY URZĄD PRACY

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie zostały zaplanowane dochody Krajowego

Urzędu Pracy, a osiągnięte w kwocie 153 zł stanowiły zwroty poniesionych nakładów

w roku poprzednim za wykupione uprawnienia do zniżki na przejazdy PKP.

W porównaniu do 2000 r. dochody były wyższe w ujęciu nominalnym o 23,0%,

a realnie o 24,0%.

Kwotę dochodów odprowadzono terminowo na konto urzędu skarbowego

i prawidłowo wykazano w ewidencji księgowej i sprawozdaniach.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 57 - Krajowy
Urząd Pracy w wysokości 2.643.478 tys. zł. W ciągu 2001 r wydatki zostały
zwiększone o 19.975 tys. zł do łącznej wysokości 2.663.453 tys. zł. Zwiększenie
o 20.000 tys. zł dotyczyło wydatków w dziale 853 w § 243 � dotacja dla Funduszu
Pracy, wskutek zwiększenia dotacji celowej do Funduszu z rezerw celowych
Zmniejszenie wydatków o 25 tys. zł w dziale 750 � Administracja publiczna,
dotyczyło wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale
75001 w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 � składki
na ubezpieczenie społeczne, 4120 � składki na Fundusz Pracy.

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.662.590 tys. zł, tj. 100,0% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.809.397 tys. zł, tj. o 213,4%, a realnie wzrosły o 197,1%.

Wydatki w dziale 750 � Administracja publiczna zrealizowano w kwocie
12.590 tys. zł, tj. o 863 tys. zł mniejszej od planu po zmianach (6,4%) i wyższej
od wykonania w 2000 r. nominalnie o 14,0%, a realnie o 8,0%. Na zmniejszenie
wydatków w dziale 750 miało wpływ blokowanie wydatków w kwocie 862 tys. zł
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.
Wskutek blokady wydatków Krajowy Urząd Pracy nie wykonał planu wydatków
inwestycyjnych, gdyż na planowaną kwotę 345 tys. zł zrealizowano 128 tys. zł,
co stanowiło zaledwie 37,1%. Nie zostały wykonane planowane roboty budowlane,
tj. wymiana dachu, rynien oraz elewacja budynku biurowego.

Wydatki w dziale 853 � Opieka społeczna zrealizowano w kwocie
2.650.000 tys. zł i w całości dotyczyły dotacji do Funduszu Pracy. Były one równe
z planem po zmianach, i wyższe od wykonania w 2000 r. nominalnie o 216,0%,
a realnie o 199,6%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 178 osób i dotyczyło działu 750 -
Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.
było wyższe o 11 osób, tj. o 6,6%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia
przeciętne zatrudnienie było niższe o 13 osób.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.961 tys. zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 49 zł (1,7%) w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 3,6%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 6,9%.

Zobowiązania na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 762 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 41,4%.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienie dotyczyło: nieopracowania
przez KUP planu zakupów sprzętu informatycznego. Zakupów dokonywano pod
potrzeby doraźne zgłaszane przez dyrektorów departamentów. Na podstawie takich
zgłoszeń w okresie styczeń-czerwiec 2001 r. zakupiono 7 drukarek o łącznej kwocie
25 tys. zł. Zamówienia zostały udzielone w trybie art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych z wolnej ręki.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 57 � Krajowy Urząd Pracy, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

NIK nie formułowała wniosków pod adresem Krajowego Urzędu Pracy,
ponieważ z dniem 31 marca 2001 r. przestał istnieć.

CZĘŚĆ 58 � GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 3.427 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były wyższe o 1.013 tys. zł, tj. o 42%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.506 tys. zł, tj. o 78,4%,
a realnie wzrosły o 69,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: sprzedaż wyrobów i składników
majątkowych - 1.570 tys. zł, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
zakładów budżetowych, środków specjalnych oraz części zysku gospodarstwa
pomocniczego - 1.015 tys. zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa - 522 tys. zł.
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Uzyskanie w 2001 r. ponadplanowych dochodów budżetowych spowodowane

było m.in. większymi wpływami: z tytułu zwiększenia powierzchni biurowych

wynajmowanych przez urzędy statystyczne obcym jednostkom oraz wzrostu cen usług

komunalnych, z usług poligraficznych, informatycznych i kserograficznych,

ze sprzedaży publikacji statystycznych oraz sprzedaży składników majątkowych,

np. maszyn poligraficznych, samochodów. Ponadto wzrost dochodów w 2001 r. wynikał

ze zwiększenia wpłat do budżetu ze środków specjalnych spowodowanych

zwiększeniem stawki procentowej z 15% do 18,5% planowanych przychodów.

W planie dochodów nie uwzględniono wszystkich źródeł ich pozyskiwania.

Zakład Obsługi GUS (gospodarstwo pomocnicze) nie zawarł w 2001 r. umowy

z PPUP Poczta Polska o wynajem zajmowanych przez nią pomieszczeń (51 m2),

w wyniku czego nie wpłynęły do budżetu państwa dochody z tego tytułu

w szacunkowej wysokości 15 tys. zł. Stosowna umowa została zawarta dopiero

2 stycznia 2002 r. Uszczuplenie dochodów, zdaniem NIK, stanowiło naruszenie

dyscypliny finansów publicznych. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostało

wszczęte w GUS.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 58 � Główny

Urząd Statystyczny w wysokości 242.440 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 89.921,1 tys. zł, do łącznej wysokości 332.361,1 tys. zł. Zwiększenie

planowanych wydatków spowodowane było głównie przewidywanymi wydatkami

na prace przygotowawcze do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

w 2002 r. (NSP) i powszechnego spisu rolnego w 2002 r. (PSR), na które przekazano

środki z rezerw celowych w wysokości 89.871 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 306.294,5 tys. zł, tj. 92,2% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 42.328 tys. zł,
tj. o 16%, a realnie wzrosły o 10%.

Wydatki na NSP i PSR z rezerw celowych wyniosły 65.083 tys. zł, tj. 72,4%
zaplanowanych na ten cel wydatków. Z pozostałej kwoty 24.788 tys. zł zablokowano
w 2001 r. środki w wysokości 21.035 tys. zł.
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Największe wydatki w części 58 � GUS poniesione zostały m.in.:

na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w wysokości

124.238 tys. zł, tj. 40,6% ogółu wydatków, 103,5% w stosunku do ustawy budżetowej

oraz 100% planu po zmianach, na zakup usług w wysokości 37.389 tys. zł, tj. 12,2%

ogółu wydatków, 196,5% w stosunku do ustawy budżetowej oraz 77,3% planu

po zmianach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 20.270 tys. zł, co stanowiło 6,6%

wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 16.943 tys. zł,

tj. 5,5% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w odniesieniu do kwoty przyjętej

w ustawie budżetowej były wyższe o 17.802 tys. zł (o 720%), a w odniesieniu do kwoty

przyjętej w planie po zmianach były niższe o 8.288 tys. zł (o 29%). Zakupy inwestycyjne

w stosunku do kwoty przyjętej w planie po zmianach (w ustawie budżetowej

nie planowano tego rodzaju wydatków) były niższe o 8.027 tys. zł (o 32,3%).

W strukturze wydatków majątkowych w części 58 - GUS wydatki związane

z przygotowaniem do NSP i PSR wyniosły 17.842 tys. zł, tj. 88% wydatków

majątkowych ogółem. Dla potrzeb NSP i PSR dokonano m.in. zakupów do rozbudowy

sieci LAN i serwerów na kwotę 12.053 tys. zł oraz sprzętu informatycznego

i poligraficznego na kwotę 4.297 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych m.in. wykonano: remont i modernizację części

parteru budynku GUS (magazyn) i piwnic w Urzędzie Statystycznym w Łodzi w związku

z NSP i PSR (510 tys. zł), roboty remontowo - budowlane i zabezpieczenie

przeciwpożarowe w budynku GUS (837 tys. zł), prace dotyczące podniesienia wydajności

sieci rozległej i lokalnej dla struktury funkcjonalnej statystyki (183 tys. zł), opracowanie

założeń dla monitoringu terenu przyległego do budynku GUS (ochrona przy pomocy

kamer) oraz wykonano system telewizji przemysłowej w budynku GUS (105 tys. zł).

Ponadto wykonano modernizację budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie

(140 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 7.531 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna � 3.159 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 223 osoby, tj. o 3%. W porównaniu do planowanego limitu

zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było wyższe o 803 osoby, a dziale 750 o 362 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 1.813 zł, w tym

w dziale 750 � 2.030 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto w 2001 r. było wyższe o 7,2% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 1,6%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne wynagrodzenie brutto było

wyższe o 12%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 14.228 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 23,2%.

Na dzień 31 grudnia 2001 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 636 zł (dotyczyły

opłaty za szkolenie pracowników urzędu statystycznego), natomiast na dzień

31 grudnia 2000 r. zobowiązania takie nie wystąpiły.

W 2001 r. podobnie jak w 2000 r. nie zapłacono odsetek z tytułu

nieterminowego regulowania płatności.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły łącznie 13.511 tys. zł i były o 2,2% niższe od kwoty

planu po zmianach.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły łącznie 12.305 tys. zł i były o 2,9% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 19,9% niższe niż wykonanie w 2000 r. Wpłaty

do budżetu w 2001 r. wyniosły 1.015 tys. zł i były wyższe od wpłat zrealizowanych

w 2000 r., które wyniosły 2 tys. zł.

W Centrali GUS wypłacono kwotę 87,2 tys. zł na wynagrodzenia dla członków

komisji przetargowych (120 zł dla członka komisji i 180 zł dla przewodniczącego

komisji za każde posiedzenie trwające nie mniej niż 3 godziny). Wynagrodzenia

wypłacane były na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej zatwierdzonego

przez Prezesa GUS w dniu 6 września 2000 r. W ocenie NIK wypłacenie wynagrodzeń

pracownikom służb statystyki za wykonywanie prac wynikających z właściwości

rzeczowej jednostek statystyki publicznej � dokonywanie zakupów zgodnie

z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych było wydatkiem niecelowym.

Nie stwierdzono wydatkowania kwot z naruszeniem prawa.
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Po stronie wydatków nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów

publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 58 - Główny Urząd Statystyczny, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wzmożenie nadzoru w Centrali GUS w celu zapewnienia pozyskiwania dochodów

należnych budżetowi państwa ze wszystkich źródeł ich występowania.

2. Zaprzestanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników statystyki publicznej za udział

w posiedzeniach komisji przetargowych, tj. wykonywania powierzonych im zadań

związanych z zatrudnieniem w urzędzie państwowym.

CZĘŚĆ 59 � GŁÓWNY URZĄD CEŁ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 4.161.172 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 692.142 tys. zł, tj. 14,3%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 966.052 tys. zł,

tj. o 18,8%, a realnie były niższe o 23,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były dochody w dziale 500 � Handel

(dochody z cła wraz z odsetkami) w wysokości 4.086.093 tys. zł, które stanowiły

98,2% dochodów ogółem.

Niepełne wykonanie dochodów z ceł, ustalonych w ustawie budżetowej

na 2001 r. spowodowane było głównie niższymi od planowanych: wolumenem

importu i średniorocznym kursem dolara amerykańskiego (import niższy od planowanego

o 6,1%, a kurs USD o 8,0%).

Zaległości w realizacji dochodów administracji celnej wg stanu na koniec

grudnia 2001 r. wyniosły 699.299 tys. zł i wzrosły w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. o 11,1%. Najwyższe zaległości, w kwocie 692.036 tys. zł, dotyczyły
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dochodów z ceł i stanowiły 99,0% zaległości ogółem. Wzrost zaległości dotyczył

zarówno kwoty głównej, jak też odsetek od tych należności. Udział odsetek w łącznej

kwocie zaległości z tytułu cła wyniósł 57,0%.

Pogorszyła się również relacja zaległości do dochodów ogółem z 12,3%

na koniec 2000 r. do 16,8% na koniec 2001 r. Powyższe zjawisko było w ponad

połowie efektem wykonywanych przez administrację celną powtórnych kontroli

celnych. Zaległości z tytułu ujawnionych nieprawidłowości w wyniku tych kontroli

na koniec 2001 r. (wraz z odsetkami) wyniosły 451.082 tys. zł, tj. 65,2% ogólnej

kwoty zaległości w dziale 500 - Handel.

NIK pozytywnie ocenia starania na rzecz intensyfikacji działalności kontrolnej

przez służbę celną. Równocześnie jednak fakt, że część należności wymierzonych

w efekcie powtórnych kontroli celnych jest trudna do odzyskania, obliguje Służby

Celne do dalszej intensyfikacji działań egzekucyjnych oraz dążenia do większej ich

skuteczności.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli przeprowadzonej w 9-ciu

urzędach celnych, w zakresie realizacji dochodów z ceł, polegały głównie

na opieszałości i niskiej skuteczności poboru należności przez urzędy, co spowodowało

uszczuplenia dochodów na łączną kwotę 6.360,7 tys. zł.

W wyniku kontroli zabezpieczenia należności celnych i podatkowych

od towarów przewożonych w procedurze tranzytu (TIR i WPT) stwierdzone

nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

- nieterminowego rozpatrywania odwołań w procedurze tranzytu przez Prezesa GUC
jako organu II instancji,

- braku przejrzystości procedur na etapie rozpatrywania wniosków o pozwolenie
na korzystanie z procedury TIR,

- wadliwego bądź niekompletnego sporządzania przez urzędy celne zawiadomień
kierowanych do ZMPD o reklamacjach w procedurze TIR,

- działań urzędów celnych polegających na kierowaniu decyzji wymierzających
należności do ZMPD z pominięciem posiadacza karnetu TIR, co w konsekwencji
rodziło obowiązek zwrotu przez GUC wyegzekwowanych wcześniej od Zrzeszenia
należności celno-podatkowych wraz z odsetkami.
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Wykazane nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów nie stanowiły

naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 59 - GUC

w wysokości 854.754 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zmniejszone o 34 tys. zł

w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych

od tych wydatków oraz zwiększone w rozdziale 75000 - Integracja z Unią Europejską

o 4.017 tys. zł, w tym m.in. o 2.752 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne

(§ 6062). Wydatki GUC w 2001 r. zostały zwiększone o 3.983 tys. zł, tj. do kwoty

858.737 tys. zł.

Zrealizowane wydatki (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wyniosły

803.455 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki

były w ujęciu nominalnym wyższe o 217.776 tys. zł, tj. o 37,2%, a realnie wzrosły

o 30,0%.

Wzrost wydatków wynikał m.in. z faktu, iż 2001 r. był kolejnym okresem

przejmowania przez budżet państwa finansowania części wynagrodzeń, uposażeń

i pochodnych administracji celnej, które w latach poprzednich pokrywane były

ze środków specjalnych GUC. W wyniku powyższego budżet państwa przejął

w 2001 r. finansowanie wydatków na wynagrodzenia w łącznej wysokości

87.948 tys. zł, co stanowiło 10,9% ogółem wydatków w części 59.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków w części 59, największy

udział miały wydatki w rozdziale 75007 - jednostki terenowe podległe naczelnym

i centralnym organom administracji rządowej, których wykonanie w kwocie

691.009 tys. zł, stanowiło 86,0% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w ustawie budżetowej (po zmianach) w kwocie

98.647 tys. zł dotyczyły wyłącznie rozdziału 75000 - Integracja z UE i zostały

zrealizowane w wysokości 58.271 tys. zł i dotyczyły m.in.:
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- nakładów na informatyzację administracji celnej � 27.466 tys. zł (47,1% ogółu
wydatków majątkowych). W ramach tej kwoty zakupiono m.in.: 17 serwerów,
modemy dla dwóch urzędów celnych, oprogramowanie Open Mail, licencję
oprogramowania Sysbase Power Cerv, a także 2400 szt. modułów pamięci DIMM
oraz 500 szt. zasilaczy,

- nakładów na inwestycje budowlane � 23.298 tys. zł, (40,0% wydatków), w ramach
których przeprowadzono prace adaptacyjno-modernizacyjne w 24 jednostkach
administracji celnej,

- pozyskania nieruchomości � 3.536 tys. zł (6,1%), a na zakupy środków
technicznych � 1.293 tys. zł (2,2%).

Niższe niż planowano wykonanie wydatków majątkowych było skutkiem
zmniejszenia środków budżetowych w trakcie 2001 r. w wyniku blokady środków
na kwotę 54.803 tys. zł, w tym 40.376 tys. zł na wydatki majątkowe.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 14.692 osoby, w tym w dziale 750 �
administracja publiczna 14.619 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 140 osób, tj. o 1,0%, w tym w dziale 750
o 141 osób, tj. o 1,0%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia - 14.862 etaty, przeciętne
zatrudnienie było niższe o 170 osób, a w dziale 750 o 162 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.051 zł,
w tym w dziale 750 kwotę 3.056 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2001 r. było wyższe o 34,4% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 27,4%,
w tym w dziale 750 � o 27,5%.

Przeciętne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego, łącznie ze środków budżetowych
i środków specjalnych, wzrosło z 2.905 zł w 2000 r. do 3.178 zł w 2001 r.,
tj. nominalnie o 9,4%, a realnie o 3,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. w ustawie budżetowej, przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe o 0,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 63.985 tys. zł, w tym
wymagalne 3.509 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec 2000 r.
o 6,5% i 19,4%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 304 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 2000 r.

o 52,8%.

Przychody zakładów budżetowych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

97.648 tys. zł i były niższe o 1,3% od kwoty planowanej (po zmianach). Dotacje

budżetowe w 2001 r. nie występowały.

Wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

92.836 tys. zł (bez wpłaty do budżetu) i były o 1,2% niższe od kwoty planowanej

(po zmianach) oraz o 62,2% niższe niż wykonanie 2000 roku. Wpłaty do budżetu

wyniosły 15.614 tys. zł i były wyższe o 15.543 tys. zł od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- zakupu bezprzewodowej sieci LAN, za kwotę 65,3 tys. zł, dokonanego w wyniku
przeprowadzenia postępowania w trybie art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, mimo że okoliczności
postępowania nie wyczerpywały przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki,

- nierzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup 90 samochodów osobowych w trzech typach. Wykazane
nieprawidłowości dotyczyły kwoty 590,1 tys. zł, w tym 131,1 tys. zł wydatków
dokonanych w 2001 r. i miały wpływ na ocenę i ostateczny wybór oferty w zakresie
jednego z typów zakupionych samochodów. Nie dokonano zatem wyboru
najkorzystniejszej oferty, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach
publicznych. Stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosownie
do postanowień art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych,

- niecelowego i niegospodarnego działania GUC, polegającego na zawarciu
w I połowie 2001 r. trzech umów zleceń z podmiotami zewnętrznymi, na kwotę
25 tys. zł, w sytuacji gdy GUC dysponował wystarczającym potencjałem
i możliwościami wykonania tych prac we własnym zakresie, w ramach obowiązków
służbowych, bez angażowania osób z zewnątrz i bez wydatkowania środków
budżetowych na ten cel,

- oddania do użytkowania obiektu w Kamionie, pomimo nienadania temu obiektowi
� jednej z przewidzianych ustawą o finansach publicznych � form organizacyjnych.
Omawiany obiekt zlokalizowany był � jak wynikało z Planu zagospodarowania



242

przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska - na terenie przeznaczonym
na działalność turystyczną i wypoczynkową. Wprawdzie GUC podjął starania
o dokonanie odpowiednich zmian w tym Planie, lecz do czasu zakończenia kontroli
nie zostały one wprowadzone.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 59 � Główny Urząd Ceł, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Prezesa GUC, Najwyższa Izba

Kontroli wnosiła o:

1. Kontynuowanie w 2002 r. działań kontrolnych w administracji celnej w zakresie

prawidłowości windykacji zaległości budżetowych oraz wyciąganie konsekwencji

wobec osób odpowiedzialnych za powstałe w tym zakresie nieprawidłowości.

2. Sporządzanie planów inwestycyjnych z wyodrębnieniem zadań oraz kwot

przewidzianych na ich realizację, w podziale na poszczególne źródła finansowania.

3. Zaniechanie zlecania podmiotom zewnętrznym zadań możliwych do wykonania

w ramach obowiązków służbowych w komórkach organizacyjnych administracji

celnej.

4. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu niedopuszczenie do naruszeń

ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze trybu udzielenia zamówienia.

5. Zapewnienie sporządzania dokumentacji prac komisji powołanych do oceny ofert,

składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób

umożliwiający rzetelną ocenę ofert i pełną kontrolę pracy członków komisji.

6. Przeprowadzanie w ramach okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu,

dokładnej oceny wydatków inwestycyjnych uwzględniającej źródła finansowania

tych wydatków.



243

7. Uregulowanie statusu prawno�organizacyjnego Ośrodka w Kamionie, w tym

ustalenie sposobu rozliczeń kosztów prowadzonych w nim szkoleń oraz

zinwentaryzowanie i przekazanie składników majątkowych Ośrodka do majątku

GUC (lub następcy prawnego).

We wnioskach pokontrolnych kierowanych do dyrektorów urzędów celnych

w wyniku kontroli realizacji dochodów z ceł najczęściej wnoszono o podejmowanie

działań zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji należności celnych

i podatkowych, wyeliminowanie uchybień związanych z postępowaniem egzekucyjnym

oraz podejmowanie działań dotyczących optymalizacji opracowywanych planów

dochodów własnych i korygowanie harmonogramów ich realizacji.

CZĘŚĆ 60 � WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 982,7 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 12,7 tys. zł, tj. o 1,3%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 95,7 tys. zł, tj. o 10,8%, a realnie

wzrosły o 5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu opłat

egzaminacyjnych, wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o stwierdzenie

kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych

oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego, pobieranych przez WUG i OUG

na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia

10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa

i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa

górniczego. Wykonanie dochodów w tej pozycji wyniosło 830 tys. zł, a ich udział

w dochodach ogółem wyniósł 84,5%.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły:

- poboru dochodów w marcu, czerwcu i grudniu w niewłaściwej wysokości, wskutek
nieprawidłowo obliczonych opłat egzaminacyjnych, wnoszonych przez kandydatów
ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa
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i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa
górniczego. Łączna kwota nieprawidłowo obliczonych (zawyżonych i zaniżonych)
opłat egzaminacyjnych w powyższych okresach wyniosła 4.638 zł, co stanowiło
0,47% dochodów ogółem;

- opóźnień w odprowadzaniu przez Okręgowe Urzędy Górnicze dochodów
budżetowych na rachunki właściwych urzędów skarbowych. Na podstawie danych
o dochodach osiągniętych w I kwartale i w grudniu 2001 r. ujawniono,
że opóźnienia takie wystąpiły w 7 OUG na łączną kwotę 27.149 zł i wynosiły
od jednego do dziesięciu dni;

- jednomiesięcznego opóźnienia stosowania - obowiązującego od 1 stycznia 2001 r. -
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad
obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów
sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania
budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Nie ustalono stanu
dochodów na przewidziane w nowym rozporządzeniu dni miesiąca i z opóźnieniem
sięgającym 17 dni odprowadzono dochody uzyskane do 25 stycznia 2001 r.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 60 � WUG

w wysokości 44.150 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zmniejszone o kwotę

35,4 tys. zł (o 0,08%), do łącznej wysokości 44.114,6 tys. zł. Zmniejszenie wydatków

dotyczyło wydatków w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

(29,8 tys. zł) oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także w paragrafach: 4110 - Składki

na ubezpieczenia społeczne i 4120 - Składki na Fundusz Pracy. Zmniejszenia tego

dokonano w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia

12 lutego 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zrealizowane wydatki w 2001 r. wyniosły 41.283,1 tys. zł, tj. 93,6% budżetu

WUG po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 1.333,1 tys. zł, tj. o 3,3%, a realnie były niższe o 2,1%.
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Niższe od planowanych w ustawie wydatki WUG, spowodowane były blokadą

części środków budżetowych w wysokości 2.831 tys. zł (6,4% planu wydatków,

dokonaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Największy udział w wydatkach miały wydatki:

- na wynagrodzenia w centrali WUG i podległych mu jednostkach terenowych
(okręgowe urzędy górnicze) � kwota 29.929,6 tys. zł (72,5% wydatków ogółem)
i pochodne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy � kwota
5.561,1 tys. zł, (13,5% wydatków ogółem). Razem wielkość wydatkowanych
środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosła 35.490,7 tys. zł
i stanowiła 86% wydatków ogółem,

- na zakup usług w wysokości 2.790 tys. zł, tj. 6,8% wydatków ogółem, na które
składały się głównie wydatki na: usługi pocztowe i telefoniczne, opłaty czynszów
lokalowych, usługi świadczonych przez ZOG - gospodarstwo pomocnicze WUG,
koszty usług transportowych, koszty usług związanych z przetwarzaniem danych.

Wydatki majątkowe wyniosły 416,9 tys. zł i stanowiły 1% wydatków WUG

ogółem.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 511 osób, w całości w dziale 750 -

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 3 osoby, tj. o 0,6%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 33 osoby, tj. o 6,8%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.881 zł.

W porównaniu do 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

w 2001 r. było wyższe o 3,0% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 2,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 3.085,2 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 roku o 1,1%.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2001 roku nie występowały.

Nie zapłacono odsetek z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.
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Przychody gospodarstwa pomocniczego WUG w 2001 r. wyniosły 852,3 tys. zł

i były niższe o 2,9% od kwoty planowanej. Dotacji budżetowej nie otrzymano.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego WUG w 2001 r. wyniosły 852 tys. zł i były

niższe o 3,0% od kwoty planowanej oraz o 45% wyższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 0,3 tys. zł (w 2000 r. nie dokonywano wpłat do budżetu).

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- zawyżenia o kwotę 30.614 zł naliczenia w WUG oraz gospodarstwie pomocniczym
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpis ten stanowił wydatek
w § 4440 klasyfikacji budżetowej,

- nierzetelnego sporządzenia sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu w 2001 r.,
polegającego na wykazaniu w sprawozdaniu błędnych danych o przeciętnej liczbie
osób zatrudnionych w WUG (wykazano 520 osób zamiast 511), spowodowanego
niezastosowaniem właściwych metod liczenia.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 60 � Wyższy Urząd Górniczy, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wzmożenie nadzoru nad podległymi WUG terenowymi urzędami nadzoru

górniczego, w celu niedopuszczenia do powtórzenia się opóźnień w odprowadzaniu

dochodów budżetowych.

2. Pobieranie opłat egzaminacyjnych w wysokości zgodnej z obowiązującymi

przepisami oraz wystąpienia do Ministra Gospodarki z wnioskiem o dokonanie

uproszczenia zasad ustalania tych opłat (zmiany częstotliwości ustalania i publikacji

podstawy do obliczania wysokości stawek).

3. Niedopuszczenie do ponowienia się przypadku nieprawidłowego sporządzenia

sprawozdania statystycznego w zakresie zatrudnienia.

4. Zapewnienie rzetelnego obliczania kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych oraz zwrot do budżetu kwoty 30.614 złotych, stanowiącej zawyżony

odpis za rok 2001.
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CZĘŚĆ 30 � OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody

W ustawie budżetowej na rok 2001 nie planowano dochodów dla części 30 -

Oświata i wychowanie. Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.543,6 tys. zł

i w porównaniu do 2000 r. były w ujęciu nominalnym wyższe o 870,9 tys. zł,

tj. 129,5%, a realnie wzrosły o 117,5%.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 30 - Oświata

i wychowanie w wysokości 222.415 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 124.902,9 tys. zł, do łącznej wysokości 347.317,9 tys. zł. W trakcie

2001 r. Minister Finansów dokonał 21 zmian w planie wydatków części 30

(zmniejszeń, zwiększeń oraz korekt uprzednio wydanych decyzji), przy czym

podstawowe zwiększenia dokonane tymi decyzjami (91,8% ich ogółu) dotyczyły:

sfinansowania centralnych zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego dla

szkół (58.500 tys. zł), centralnych zakupów autobusów szkolnych dla dowożenia

uczniów (35.198,2 tys. zł) oraz sfinansowania wkładu RP jako uczestnika programów

wspólnotowych Socrates II i Młodzież oraz kosztów operacyjnych udziału w tych

programach (20.932,1 tys. zł).

Blokada wydatków w części 30 związana z rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 23 października 2001 r. objęła kwotę 14.141 tys. zł, tj. 4,1% wydatków

planowanych.

Opracowana z udziałem Ministerstwa struktura wydatków ujęta w ustawie

budżetowej na rok 2001, a następnie w układzie wykonawczym budżetu w znacznym

stopniu nie odpowiadała potrzebom związanym z ich realizacją. W konsekwencji

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (a uprzednio Minister Edukacji Narodowej)

dokonał 24 zmian tego planu, a pierwsza z tych decyzji dokonywała przesunięć

w części 30 na kwotę 42.981,7 tys. zł, tj. 19,3% środków ujętych w ustawie

budżetowej. Związane z tym trudności w finansowaniu zadań, głównie w dziale 801

Oświata i wychowanie wystąpiły m.in. w finansowaniu działalności szkół polskich
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za granicą, na co przeznaczono 17.955,2 tys. zł. Kwoty zaplanowane na ten cel były

zaniżone o 1,7 mln zł, co w związku z koniecznością opłacania czynszów za lokale

szkolne, wymagało dokonania przesunięć w planie wydatków niezgodnie z wymogami

art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określającymi jako niedozwolone

przeniesienia wydatków, powodujące zwiększenia w jakimkolwiek rozdziale

klasyfikacji wydatków ujętych w budżecie państwa o więcej niż 5%.

Zrealizowane wydatki wyniosły 332.730 tys. zł, tj. 95,8% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 92.122,8 tys. zł, tj. o 21,7%, a realnie były niższe o 25,8%. Podstawowe wydatki

w tej części budżetu w kwocie 304.048,3 tys. zł dotyczyły działu 801 Oświata

i wychowanie i stanowiły 91,4% ich ogółu. W pozostałych 3 działach klasyfikacji

budżetowej (dz. 150, 750 i 854) wydatkowano łącznie 28.681,7 tys. zł, w tym

najwięcej (19.040,5 tys. zł) w dziale 750 - Administracja publiczna, co w 64,9%

obejmowało finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W efekcie niewłaściwego planowania środków w części 30 oraz ich

ograniczenia, znacząco zmniejszono finansowanie zadań oświatowych (dział 801).

Dotyczyło to m.in. kształcenia nauczycieli w formie powierzania szkołom wyższym

realizacji grantów edukacyjnych. Wydatki poniesione na ten cel w kwocie 19,2 mln zł

dotyczyły takich przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych. Nie dokonano

równocześnie rozliczenia realizacji tych zadań w kwocie 8.686,5 tys. zł. W mniejszym

od zakładanego wymiarze (58.227,6 tys. zł zamiast planowanych 102.772 tys. zł),

przeprowadzono centralne zakupy sprzętu komputerowego dla szkół. Również

w mniejszym niż w 2000 r. zakresie, dokonano zakupów autobusów szkolnych

(zakupując 144 pojazdy, przy 346 zakupionych w 2000 r.), zakupu podręczników dla

uczniów mniejszości narodowych (przeznaczono na ten cel 2.599,6 tys. zł, przy

planowanych pierwotnie 3.476,9 tys. zł) oraz podręczników dla potrzeb kształcenia

specjalnego. Na zakup tych ostatnich podręczników zaplanowano kwotę 632 tys. zł,

przy wydatkach poniesionych na ten cel w roku poprzednim, na poziomie ok. 6 mln zł.

Wydatki części 30 w dziale 150 (Przetwórstwo przemysłowe) w kwocie 481,5 tys. zł

umożliwiły dotowanie produkcji 25 tytułów niskonakładowych podręczników dla

szkolnictwa zawodowego (w 2000 r. � 56 tytułów).
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Na dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, w związku z powierzeniem realizacji zadań zleconych przekazano
12.968,8 tys. zł (dz. 801 i dz. 804). Zadania te rozliczono, jednak zaległości w tym
zakresie z lat ubiegłych wynosiły 96,5 tys. zł.

Na wydatki 17 jednostek podległych przeznaczono 99.431,6 tys. zł, w tym
45.131,9 tys. zł stanowiły wydatki 9 komisji egzaminacyjnych. Do budżetu zwrócono
446,9 tys. zł, co wiązać należy z planowaniem w nadmiarze wydatków tych jednostek.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych stwierdzone w gospodarce finansowej
tych jednostek, wynikające m.in. z braku odpowiedniego nadzoru nad realizacją
budżetu objęły kwotę 128 tys. zł. Dotyczyło to popełnienia czynów wskazanych
w art. 138 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy o finansach publicznych, tj. przekroczenia
upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych (39,9 tys. zł) oraz
nieprzestrzegania zasad, formy i trybu udzielania zamówień publicznych (88,1 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 884 osoby, w tym w dziale 750 -
Administracja publiczna - 233 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 13 osób, tj. o 1,5%.
W porównaniu do planowanego zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było wyższe
o 19 osób, zaś w dziale 750 niższe o 36 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.552 zł,
w tym w dziale 750 - 3.752 zł, przy czym w kwotach wynagrodzeń zawierały się
również nagrody dla nauczycieli wypłacone z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej (2.599,5 tys. zł). Uwzględniając powyższe, a także zmiany klasyfikacji
budżetowej wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów (które miało zastosowanie po raz pierwszy do kwot planowanych
w budżecie państwa na rok 2001) przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto
w porównaniu do 2000 r. wzrosło z 2.978 zł do 3.217 zł (o 8%), zaś w dziale 750
z 3.430 zł do 3.752 zł (o 9,4%). W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w części 30 było wyższe o 0,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 2.382,9 tys. zł (nie
wystąpiły zobowiązania wymagalne), co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 2000 r. o 22,6%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 0,1 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 2000 r. o 99,8%.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 3.466,4 tys. zł i nie pochodziły z dotacji budżetowych. Dochody te były

wyższe o 1% od kwoty planowanej po zmianach.

Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

3.403,7 tys. zł i były niższe od kwoty planowanej (po zmianach) o 0,7% oraz o 64,2%

niższe od wykonania 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 0,5 tys. zł i były niższe

o 99,7% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- przekazania planów wydatków dla jednostek podległych w kwotach odmiennych
(o 1.530,7 tys. zł) od określonych w ustawie budżetowej na rok 2001,
tj. z naruszeniem zasad określonych w art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o finansach
publicznych, w myśl którego dysponenci części dokonując wspomnianego podziału
zobowiązani byli zapewnić zgodność planów finansowych tych jednostek z ustawą
budżetową,

- zrealizowania wydatków niecelowych w kwocie 66,3 tys. zł, na które złożyły się
wypłacone, osobom posiadającym w dyspozycji samochody służbowe, ryczałty za
używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (8,5 tys. zł) oraz
ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, w sytuacji gdy urlopy te mogły być wykorzystane (57,8 tys. zł),

- nierozliczenia dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację zadań zleconych
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
96,5 tys. zł oraz środków przekazanych w kwocie 8.726,8 tys. zł szkołom wyższym
na realizację przedsięwzięć z zakresu kształcenia nauczycieli,

- wydatkowania z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych kwoty 128 tys. zł
w jednostkach budżetowych podległych i finansowanych z tej części budżetu,
w tym 88,1 tys. zł z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych i 39,9 tys. zł
z przekroczeniem upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych,

- planowania wydatków budżetowych w oderwaniu od faktycznych potrzeb
związanych z ich realizacją, co skutkowało trudnościami w finansowaniu
założonych zadań w tej części budżetu. Polegało to w szczególności na:
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- konieczności dokonania łącznie 24 średniorocznych zmian planu, w tym
pierwszej już 12 kwietnia 2001 r. na kwotę blisko 43 mln zł, tj. 19,3% kwoty
wydatków w części 30 w ustawie budżetowej,

- zbyt małej kwocie (w porównaniu do 2000 r. i do potrzeb) zaplanowanej,
np. na zakup podręczników dla potrzeb szkolnictwa specjalnego (w szczególności
uczniów niewidomych) oraz dotowanie niskonadkładowych podręczników
dla szkolnictwa zawodowego, a zbyt dużej kwocie zaplanowanej dla niektórych
jednostek podległych, w szczególności komisji egzeminacyjnych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 30 � Oświata i wychowanie, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie tej

części budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przestrzeganie wymogów określonych w art. 91 ust. 3 i 4 ustawy o finansach

publicznych w zakresie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek

podległych.

2. Planowanie wydatków budżetowych w powiązaniu z zakresem zadań rzeczowych

przewidzianych do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

3. Pełne rozliczenie finansowe oraz rzeczowe udzielonych w 2000 r. oraz w latach

wcześniejszych dotacji oraz zleceń dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych.

4. Dokonywanie zmian planu wydatków w poszczególnych częściach budżetowych

w sposób zgodny z unormowaniami art. 96 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

określającym jako niedozwolone przeniesienia wydatków, powodujące zwiększenia

w jakimkolwiek rozdziale klasyfikacji wydatków ujętych w budżecie państwa

o więcej niż 5%.
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CZĘŚĆ 31 � PRACA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.241,6 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 637,6 tys. zł, tj. o 105,6%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 3.979,8 tys. zł,
tj. o 76,2%, a realnie były niższe o 77,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były ponadplanowe dochody:

- w dziale 150 � Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 320 tys. zł (186,8% planu).
Przekroczenie wynika z osiągnięcia ponadplanowych przychodów przez
gospodarstwo pomocnicze ZWP;

- w dziale 750 � Administracja publiczna w kwocie 205,1 tys. zł (213,9% planu).
Dochody osiągnięto ze zwrotów środków powstałych z rozliczeń z lat ubiegłych;

- w dziale 853 � Opieka społeczna uzyskano 22,9 tys. zł ze zwrotu niewykorzystanej
części dotacji przez organizacje pozarządowe oraz z odsetek od nieterminowych
zwrotów dotacji;

- w dziale 854 � Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 88,5 tys. zł (264,8%
planu) z wpłaty pozostałej części zysku za rok 2000 przez gospodarstwa
pomocnicze OHP oraz z rozliczenia środka specjalnego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w wysokości

138.162 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 1.877 tys. zł, do łącznej

wysokości 140.039 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie kwoty:

- 350 tys. zł z rezerwy ogólnej (części 81) na refundację organom samorządu
terytorialnego wypłaconych zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom
spełniającym powszechny obowiązek obrony RP (dz. 853, rozdz. 85314, § 3110 �
świadczenia społeczne);

- 1.582 tys. zł z rezerw celowych (części 83), z przeznaczeniem m.in. na: usuwanie
skutków powodzi i osuwisk (300 tys. zł §§ 4260 � zakup energii, 4300 � zakup
usług pozostałych),

- 541 tys. zł na �Narodowy program przygotowania do członkostwa w UE� - § 2817
� dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom.
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Łączna kwota zwiększeń wydatków w części 31 wyniosła 1.932 tys. zł.

Dokonano również zmniejszenia wydatków w kwocie 55 tys. zł na rzecz części

83 (na dotację dla gmin na dofinansowanie budowy gimnazjów) w związku

z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe.

Wszystkie przeniesienia wydatków dokonywane były prawidłowo na podstawie

decyzji Ministra Finansów.

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 23 października 2001 r. w sprawie

blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa, zablokowała w części 31, do

dnia 31 grudnia 2001 r., kwotę w wysokości 2.950 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 135.529 tys. zł, tj. 97,1% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r., wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 1.771 tys. zł,

tj. o 1,3%, realnie były niższe o 6,4%.

W stosunku do planu po zmianach, nie zrealizowano (w dziale 750), wydatków

w wysokości 607 tys. zł, na które złożyła się głównie kwota 541 tys. zł, o którą został

zwiększony przez Ministra Finansów budżet Centrali Ministerstwa dla Fundacji

Studiów Europejskich � Instytutu Europejskiego w Łodzi (program Phare 98 SPP).

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków, największy udział miały

wydatki w działach:

- 854 � Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki Ochotniczych Hufców Pracy
w wysokości 93.346 tys. zł - 69,0% wydatków ogółem (w rozdziale 85416 �
Ochotnicze Hufce Pracy, wydatkowano kwotę 93.046 tys. zł - 99,9% wydatków
ustalonych w ustawie budżetowej, w rozdziale 85478 � Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, wydatkowano 300 tys. zł. Kwota ta nie była przewidziana w ustawie
budżetowej);

- 750 � Administracja publiczna, wydatkowano kwoty 32.216 tys. zł, co stanowi
23,8% wydatków ogółem (w rozdziale 75000 � Integracja z Unią Europejską,
wydatkowano 788 tys. zł, co stanowi 294,7% wydatków przewidywanych
w ustawie budżetowej i 50,6% planu po zmianach; w rozdziale 75001 � Urzędy
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naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, wydatkowano
21.038 tys. zł, co stanowi 96,9% wydatków określonych w ustawie budżetowej oraz
95,9% planu po zmianach; w rozdziale 75057 � Placówki zagraniczne,
wydatkowano 437 tys. zł, co stanowi 80,8% wydatków określonych w ustawie
budżetowej i w planie po zmianach; w rozdziale 75064 � Współpraca naukowo -
techniczna z zagranicą, wydatkowano 4.672 tys. zł, co stanowi 96,8% kwoty
ustalonej w ustawie budżetowej i w planie po zmianach; w rozdziale 75095 �
Pozostała działalność, wydatkowano 5.281 tys. zł, co stanowi 75,5% wydatków
ustalonych w ustawie budżetowej i 77,7% planu po zmianach);

- 853 � Opieka społeczna, wydatkowano 4.593 tys. zł, co stanowi 3,4% wydatków
ogółem (w rozdziale 85314 � Zasiłki i pomoc w naturze, wydatkowano
2.350 tys. zł, co stanowi 117,4% wydatków określonych w ustawie budżetowej oraz
100% planu po zmianach; w rozdziale 85395 � Pozostała działalność, wydatkowano
2.243 tys. zł, co stanowi 65,7% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej oraz planie
po zmianach).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 2.905 osób, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna - 256 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 409 osób, tj. o 16,4%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 487 osób, a w dziale 750 niższe o 54 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 1.864 zł,

w tym w dziale 750 � 3.867 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 2,6% w ujęciu nominalnym, a realnie

było niższe o 2,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 0,3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 6.048,1 tys. zł

(zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono), co oznacza wzrost w porównaniu

do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 157 tys. zł, tj. o 2,7%.

Odsetki z tytułu nieterminowych płatności nie wystąpiły.
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Przychody zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środka
specjalnego w 2001 r. wyniosły 33.786 tys. zł i były niższe o 7,4% od kwoty
planowanej (po zmianach). Jednostki te nie były dotowane z budżetu państwa.

Wydatki zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środka
specjalnego w 2001 r. wyniosły 33.144 tys. zł i były o 7,3% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 3,7% niższe niż wykonanie w 2000 r.

Wpłaty do budżetu wyniosły 314 tys. zł i były niższe o 36,0% od wpłat
zrealizowanych w 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 31 � Praca, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie
mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała opracowywanie projektu budżetu resortu
w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z wymogami rzetelności.

CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 23.988 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były wyższe o 6.196 tys. zł, tj. o 34,8%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 3.362 tys. zł, tj. o 16,3%,
a realnie wzrosły o 10,2%.

W zrealizowanych dochodach największy udział miały dochody uzyskane
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 93,5% (22.426 tys. zł).

Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były: wpływy z usług uzyskane przez
Stację Chemiczno-Rolniczą (6.345 tys. zł) z tytułu wykonywanych zleceń na badania
gleb, wpłaty z nadwyżek środków obrotowych w środkach specjalnych funkcjonujących
przy Centralnym Inspektoracie Standaryzacji (5.493 tys. zł), zwroty przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niewykorzystanych dopłat do oprocentowania
kredytów udzielonych na cele gospodarki rolnej (4.260 tys. zł) oraz wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych uzyskane przez Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych ze sprzedaży wydawnictw i środków trwałych (3.147 tys. zł).
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Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nierzetelność w planowaniu dochodów

budżetowych - nie uwzględniono bowiem wszystkich źródeł ich pozyskiwania.

Dotyczyło to m.in. wpływów ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych i wpłat

do budżetu państwa z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

W 2001 r. nastąpiła poprawa w egzekwowaniu należnych dochodów przez

Ministerstwo i dysponentów niższego stopnia. Należności na koniec grudnia 2001 r.

wystąpiły głównie w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo i wyniosły 542,9 tys. zł, były

niższe do stanu na koniec 2000 r. o 34,8%. Relacja należności do dochodów ogółem

2001 r. wynosiła 2,3% i zmniejszyła się w porównaniu do 2000 r. o 1,7 pkt.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.

Zrealizowane przez Ministerstwo i dysponentów niższego stopnia dochody budżetowe

w 2001 r. były, w całości i terminowo przekazywane na rachunki bieżące właściwych

miejscowo urzędów skarbowych.

Dane zawarte w rocznym  sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2001 r. były zgodne z ewidencją

księgową.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 32 - Rolnictwo

w wysokości 680.371 tys. zł. W ciągu 2001 roku wydatki zostały zwiększone na

podstawie decyzji Ministra Finansów o 12.338 tys. zł do wysokości 692.709 tys. zł,

z czego kwota 12.134 tys. zł przeniesiona została z rezerwy celowej, kwota 204 tys. zł

� z rezerwy ogólnej, zaś 7 tys. zł przeniesiono z budżetu części 29 � Ministerstwo

Obrony Narodowej. Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in.:

- rozdział 01095 Pozostała działalność w łącznej kwocie 5.387,2 tys. zł,
w paragrafach: 281 � Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (4.190,9 tys. zł) oraz 623
� Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych (1.196,3 tys. zł), z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
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- rozdział 01000 Integracja z Unią Europejską w kwocie 2.379,0 tys. zł,
w paragrafach: 281 � Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (1.125 tys. zł), 421 -
Zakup materiałów i wyposażenia (12,0 tys. zł), 430 � Zakup usług pozostałych
(1.181,2 tys. zł) oraz 442 � Podróże służbowe zagraniczne (60,8 tys. zł),
z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji projektu w ramach
programu �Organizacja wspólnego rynku WPR� oraz na pokrycie kosztów
realizacji projektu w ramach zadań priorytetowych zgodnie z NPPC 2000,

- rozdział 75000 Integracja z Unią Europejską w kwocie 1.700 tys. zł, w § 430 �
Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu
zgodnie z NPPC 2000,

- rozdział 01001 Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich, w § 606 � Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Decyzją Ministra Finansów dokonano również zmniejszeń z tytułu

oszczędności w wydatkach w rozdziałach: 01014 Inspekcja Nasienna, 01016 Inspekcja

Ochrony Roślin, 01021 Inspekcja Weterynaryjna, 75001 Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej w łącznej kwocie 122,5 tys. zł, w §§ 401

� Wynagrodzenia osobowe pracowników (103,2 tys. zł), 411 - Składki na

ubezpieczenia społeczne (16,8 tys. zł) oraz 412 � Składki na Fundusz Pracy

(2,5 tys. zł).

Zrealizowane wydatki, łącznie z niewygasającymi z końcem 2001 r., wyniosły

618.669 tys. zł, tj. 89,3% budżetu po zmianach Wydatki niewygasające z upływem

roku budżetowego wynosiły 3.140 tys. zł, tj. 0,5% wydatków ogółem. W porównaniu

do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 229.334 tys. zł, tj. o 27,0%,

a realnie były niższe o 30,8%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w działach: 010 - Rolnictwo i łowiectwo (91,7%) oraz 750 - Administracja

publiczna (5,1%).
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Zrealizowane wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo wyniosły 567.019 tys. zł

i w stosunku do kwoty przyjętej w ustawie były niższe o 62.277 tys. zł, tj. o 9,9%.

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo  w porównaniu do budżetu po zmianach były

niższe o 11,4%, tj. o 72.844 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia w zakresie wydatków

dotyczyły:

- niewykonania wniosku z poprzedniej kontroli dotyczącego dopłacenia Gminie
Centrum należnego podatku za 1999 r. od nieruchomości położonej w Warszawie
przy ul. Wspólnej 30 w kwocie 53,3 tys. zł wraz z należnymi odsetkami;

- nierzetelnego oraz niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania kwoty 51,8 tys. zł
z rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie programów Phare. Środki
te przeznaczone były m.in. na sfinansowanie zakupu usług remontowych, podróży
służbowych, opłat i składek oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Natomiast
wykorzystane zostały m.in. na sfinansowanie kosztów rozmów telefonicznych,
utrzymania lokali oraz zakupu licencji na programy komputerowe, tj. na cele
nieprzewidziane w planach rzeczowo-finansowych tych programów i nie zostały
zaakceptowane do sfinansowania przez kierowników programów Phare (Senior
Programme Officers).

W myśl art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych niezgodne
z przeznaczeniem wykorzystanie środków publicznych pochodzących z rezerwy
celowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- niewłaściwego rozliczenia przez Ministerstwo części dotacji w kwocie 25,3 tys. zł
przeznaczonej na zadania edukacyjne.

Ponadto stwierdzono uchybienia, polegające na:

- błędnym księgowaniu w Biurze Administracyjno-Budżetowym, co skutkowało
powstaniem rozbieżności w kwocie 24,2 tys. zł między przekazaną kwotą do ZUS
na podstawie przelewów, a stroną Wn konta 229 � rozrachunki z ZUS,

- niezgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów sposobie finansowaniu z części
32 - Rolnictwo dwóch jednostek budżetowych Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Wesołej i jej 16 oddziałów terenowych oraz Krajowego Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie i jego 8 oddziałów
regionalnych. Ustalenia kontroli wykazały, że oddziały te finansowane były ze
środków budżetowych ww. Stacji i Centrum jako dysponenci III stopnia, mimo nie
ustanowienia ich tymi dysponentami przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
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- nietrafnym planowaniu wydatków budżetowych w podziale na poszczególne
pozycje klasyfikacji budżetowej, w wyniku czego w 2001 r. w części 32 dokonano
łącznie 967 przeniesień, co stanowiło 90,9% ogółu przeniesień. Najwyższa Izba
Kontroli, nie kwestionując konieczności dokonywania przesunięć w planie
wydatków budżetowych, stwierdza jednak, iż blisko 1/3 zmian wprowadzona
została w końcu roku budżetowego.

Ustalone wydatki w rozdziale 01029 Dopłaty do odsetek od kredytów na cele

gospodarki rolnej w kwocie 248.211 tys. zł zostały wykorzystane w wysokości

188.273 tys. zł, tj. w 75,8%. Dopłaty te były realizowane w ramach zawartych umów

z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 4.544 osoby, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna - 357 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 1.868 osób, tj. o 29,1%, na skutek zmian w organizacji

i zakresie działania Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. W wyniku wprowadzonych

zmian wyłączone zostały ze struktury organizacyjnej Krajowego Centrum 4 stacje

hodowli i unasienniania zwierząt.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 960 osób,  a w dziale 750 o 35 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.335 zł,

w tym w dziale 750 - 3.332,7 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 20,5% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 14,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 5.038 tys. zł.

Występujące zobowiązania nie były zobowiązaniami wymagalnymi. Dotyczyły one

głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2001 r., które

wypłacone miało być z wydatków roku 2002. Pozostałe zobowiązania wynikały

z bieżącej działalności jednostek budżetowych, m.in. zakupu energii elektrycznej,

cieplnej, gazu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłat za czynsze i dotyczyły

faktur złożonych w grudniu 2001 r. z terminem płatności w styczniu 2002 r.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 162.795 tys. zł i były wyższe o 1,3% od kwoty

planowanej po zmianach.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 158.104 tys. zł i były o 1,1% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 35,1% niższe niż wykonanie w 2000 r. Wpłaty do

budżetu wyniosły 5.998 tys. zł i były wyższe o 85,5% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 32 � Rolnictwo, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Poprawę planowania dochodów budżetowych oraz usprawnienie planowania

wydatków budżetowych, celem wyeliminowania dostosowywania w końcu roku

budżetowego planu tych wydatków do ich rzeczywistego wykonania.

2. Zapewnienie terminowości sporządzania sprawozdania Rb-28 z wykonania planu

wydatków budżetu państwa.

3. Doprowadzenie do zgodności finansowania jednostek budżetowych � dysponentów

II stopnia z przepisami prawa, tak aby bezprawnie nie przekazywały środków dla

podległych im jednostek, nie będących dysponentami III stopnia.

4. Wyegzekwowanie od Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej � Stowarzyszenia

Promocji Kultury Fizycznej, Turystyki i Zdrowia - �ZDROWA POLSKA� zwrotu

niewykorzystanej części dotacji w kwocie 25,3 tys. zł wraz z należnymi odsetkami.

5. Dokonanie zwrotu do budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem środków w kwocie 51,8 tys. zł (wraz z odsetkami), pochodzących

z rezerwy celowej na współfinansowanie programów Phare.
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6. Rzetelne ujmowanie w księgach rachunkowych prowadzonych w Biurze

Administracyjno-Budżetowym Ministerstwa wszystkich rozliczeń z ZUS

w korespondencji z kontami rozrachunkowymi.

7. Uwzględnienie w zobowiązaniach oraz dopłacenie Gminie Centrum należnego

podatku za 1999 r. od nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wspólnej 30

w kwocie 53,3 tys. zł wraz z należnymi odsetkami.

CZĘŚĆ 33 � ROZWÓJ WSI

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. dochody nie były planowane. Zrealizowane

dochody wyniosły 1.297 tys. zł i były uzyskane w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

w tym głównie w rozdziale 01000 � Integracja z Unią Europejską (1.295 tys. zł).

Źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu zwrotu przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niewykorzystanych środków z rezerwy

celowej na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz wdrożenie

systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (1.294,7 tys. zł), zwrotu niewykorzystanych

środków na realizację Specjalnego Programu Przygotowawczego do Funduszy

Strukturalnych (1,8 tys. zł) i zwrotu nienależnie pobranych dopłat do oprocentowania

kredytów udzielonych do 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji po klęsce

powodzi z lipca 1997 r. (0,7 tys. zł).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 33 � Rozwój wsi

w wysokości 1.770.908 tys. zł.

W ciągu 2001 roku wydatki zostały zwiększone o 2.124 tys. zł do wysokości

1.773.032 tys. zł, z czego całość przeniesiona została z rezerw celowych, na podstawie

decyzji Ministra Finansów. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie:

- rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (910,8 tys. zł), w § 257 �
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych,
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- rozdział 01000 Integracja z Unią Europejską w (896,2 tys. zł), w §§: 257 �Dotacja
podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
(241,3 tys. zł), 421 � Zakup materiałów i wyposażenia (65,2 tys. zł), 430 � Zakup
usług pozostałych (372,1 tys. zł), 442 - Podróże służbowe zagraniczne
(200,0 tys. zł) oraz 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(17,6 tys. zł).

Zrealizowane wydatki w części 33 - Rozwój wsi, wyniosły 1.630.305 tys. zł,

tj. 99,5% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu

nominalnym wyższe o 524.978 tys. zł, tj. o 47,5%, a realnie wzrosły o 39,8%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków główny udział miały wydatki

w dziale 010 - Rolnictwo, w tym największe wydatki (99,5%) zrealizowano

w rozdziale 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ustalone wydatki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w kwocie 1.764.431 tys. zł zostały wykonane w wysokości 1.622.451 tys. zł

i przeznaczone na działalność statutową Agencji. W stosunku do kwoty przyjętej

w ustawie i nie zmienianej w ciągu roku, wydatki te były niższe o 141.980 tys. zł

(o 8,1%), w związku  z wprowadzoną blokadą środków i zmniejszonym zasileniem

MRiRW w środki przez Ministerstwo Finansów w IV kwartale 2001 r.

Badania kontrolne wykazały, że w 2001 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Wsi nie sprawowało ustawowego nadzoru nad Agencją, ponieważ w 2001 r. dalszym

ciągu nie określono zasad uściślających i precyzujących formy sprawowania nadzoru.

Do działań tych nie można zaliczyć opiniowania i oceny rocznego sprawozdania

z działalności ARiMR czy opiniowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie

szczegółowych kierunków działań ARiMR. W ocenie NIK, przepis art. 2 ustawy

o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa � w myśl którego

�nadzór ogólny nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi,

a w zakresie gospodarki finansowej Minister Finansów� � skutkuje nieprzejrzystością

i nieefektywnością nadzoru nad działalnością statutową Agencji.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na nierzetelnym oraz

niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu kwoty 48,4 tys. zł z rezerw celowych

przeznaczonej na współfinansowanie programów Phare. Środki te przeznaczone były
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m.in. na sfinansowanie zakupu usług remontowych, podróży służbowych, opłat

i składek oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Natomiast wykorzystane zostały

m.in. na sfinansowanie kosztów rozmów telefonicznych, utrzymania lokali oraz

zakupu licencji na programy komputerowe, tj. na cele nieprzewidziane w planach

rzeczowo-finansowych tych programów i nie zostały zaakceptowane do sfinansowania

przez kierowników programów Phare (Senior Programme Officers). W myśl art. 138

ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych niezgodne z przeznaczeniem

wykorzystanie środków publicznych pochodzących z rezerwy celowej stanowi

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 98 osób, w całości w dziale 750.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie było wyższe o 6 osób, tj. o 6,5%.

W porównaniu do planowanych etatów kalkulacyjnych przeciętne zatrudnienie było

niższe o 6 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.123 zł.

Planowane na 2001 r. środki na wynagrodzenia zostały wykorzystane w 100%.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 2,2% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 3,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 335 tys. zł i były to

zobowiązania niewymagalne. Dotyczyły one głównie dodatkowego wynagrodzenia

rocznego wraz z pochodnymi za 2001 r., które wypłacone miało być z wydatków roku

2002.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 33 � Rozwój wsi, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań przez Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzających do dokonania zwrotu do budżetu państwa

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków w kwocie 48,4 tys. zł (wraz

z odsetkami), pochodzących z rezerw celowych na współfinansowanie programów Phare.
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 2.089.491 tys. zł i w stosunku do

planu po zmianach były niższe o 262.632 tys. zł, tj. o 11%. W porównaniu do roku

2000 przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 37%, a realnie wzrosły o 30%.

Największym źródłem przychodów Agencji w 2001 r. była dotacja budżetowa

(1.622.221 tys. zł) wraz ze środkami na współfinansowanie programu SAPARD, która

była wyższa od dotacji otrzymanej w 2000 r. roku (887.069 tys. zł) nominalnie o 83%,

a realnie o 73%.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości odnośnie realizacji przychodów

dotyczyły:

- niewyegzekwowania od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stosownie
do postanowień umowy z dnia 7 czerwca 1995 r.) należności z tytułu kosztów
poniesionych w 2000 r. na druk kwartalnika �Polska Żywność� w kwocie
164 tys. zł oraz niepodjęcia działań w tym zakresie w odniesieniu do kosztów
poniesionych przez ARiMR na powyższy cel w 2001 roku w wysokości 42 tys. zł.

- niezgodnego z umową zawartą z MRiGŻ wystąpienia do Ministra RiRW o dodatkowe
środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze za grudzień 2000 r.
w wysokości 1.491 tys. zł oraz niedokonanie korekty zapotrzebowania, przez co nie
zostały wykorzystane środki w wysokości 687 tys. zł.

Wydatki

W 2001 r. wydatki ustalono w wysokości 2.372.950 tys. zł, zaś ich realizacja

wyniosła 1.974.178 tys. zł, co stanowiło 83% planu finansowego po zmianach.

W porównaniu do roku 2000 wydatki były w ujęciu nominalnym były wyższe

o 30%, a w ujęciu realnym wzrosły o 24%.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem największy udział miały

wydatki przeznaczone na działalność podstawową 84% (1.666.532 tys. zł) oraz

na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze 10% (205.967 tys. zł).
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W realizacji zadań stwierdzono znaczne różnice w wydatkach pomiędzy

planem a jego wykonaniem.

Między innymi nie zrealizowano w ogóle wydatków zaplanowanych na:

- współfinansowanie programu SAPARD ze środków dotacji budżetowej w 2001 r.
w kwocie 169.230 tys. zł,

- finansowanie organizacji producenckich w wysokości 5.000 tys. zł,

- utylizację w kwocie 4.700 tys. zł,

- realizację udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 550 tys. zł.

Wydatki na małą przedsiębiorczość (33.413 tys. zł) i na pokrycie kosztów

operacyjnych Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (14.577 tys. zł)

wykonano w 44%, tj. odpowiednio w kwocie 14.841 tys. zł i 6.450 tys. zł.

Planowane wydatki na dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

wykonano w 78%, na cele gospodarki rybnej w 84% (2.765 tys. zł), zaś na budowę

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli zrealizowano 91% planu (61.863 tys. zł).

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła niewłaściwą współpracę Agencji

z bankami, co potwierdziła również opinia Ministra RiRW z grudnia 2001 r.

Przykładem tego jest wykorzystanie bezpośrednio na dopłaty do oprocentowania

kredytów na cele rolnicze jedynie 199.243 tys. zł (77%) z zaplanowanej kwoty

259.211 tys. zł. Niższe wykonanie planu w tej pozycji, w interpretacji ARiMR, wynika

m.in. z faktu, iż kwotę 42.847 tys. zł, stanowiącą dopłaty do oprocentowania kredytów

za grudzień 2001 r. Agencja sfinansowała ze środków budżetowych 2002 r., natomiast

zaplanowała ją w ramach środków 2001 r.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2001 wynosiło 531 osób i było o 189 osób

wyższe niż w 2000 r. Wzrost zatrudnienia spowodowany był głównie potrzebą

zwiększenia liczby etatów w Zespole Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli

oraz zatrudnieniem pracowników w celu przyszłej obsługi administracyjnej

i finansowej programu SAPARD.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.726 zł. W porównaniu

do 2000 r. wynagrodzenie to było wyższe o 1,5% w ujęciu nominalnym, a realnie

niższe o 3,8%.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników Zespołu Zintegrowanego

Systemu Zarządzania i Kontroli wyniosło w 2001 roku 3.227 zł i było niższe

nominalnie o 16,3%, a realnie o 20,7% od wykonania w roku 2000.

W realizacji wydatków stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę

40.806 tys. zł, tj. 2,07% wydatków ogółem, w tym w szczególności:

- W zakresie umowy Nr 14/KZP/01 z dnia 28 czerwca 2001 r. zawartej pomiędzy
Agencją i firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. (HP) o opracowanie i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli ZSZiK-IACS, której proces
zawierania w ocenie NIK wpisuje się w obszar zagrożeń korupcjogennych, i tak:

- wykazano niegospodarność ARiMR w procedurze odbioru i akceptacji
3 produktów: P.01 i P.02 dotyczących aplikacji komputerowej projektu
pilotażowego w zakresie wielofunkcyjnego rejestru gospodarstw rolnych
i modułu zwierząt oraz P.07 w zakresie wdrożenia projektu pilotażowego za
27.757 tys. zł. Produkty P.01 i P.02 zostały odebrane bez przeprowadzenia
testów sprawdzających;

- zgłoszone przez Zespół Informatyki ARiMR krytyczne uwagi dotyczące ich
przydatności, po upływie dwóch miesięcy od daty odbioru i akceptacji
produktów P.01, P.02 i P.07, spowodowały ponowne zlecenie opracowania
dotyczącego analizy funkcjonowania projektu pilotażowego, mającego na celu
wyjaśnienie zgłoszonych przez ARiMR uwag oraz stwierdzenie jak system
powinien działać (produkt P.10). Za to opracowanie Agencja zapłaciła
111 tys. zł, tj. cenę znacznie przewyższającą jego wartość;

- stwierdzono niegospodarność ARiMR przy odbiorze i akceptacji produktów:
B.01 dotyczącego analizy zasad funkcjonowania części nieinformatycznej
systemu ZSZiK-IACS, B.03 dotyczącego pozyskania zasobów ludzkich do
obsługi systemu dla każdego z 16 regionów kraju. Produkt ten zawierał m.in.
standardowe wzory umów o pracę oraz określał przewidywane okresy
zatrudnienia i sposoby rozwiązania umów o pracę.

Za powyższe produkty zapłacono ceny znacznie przewyższające ich wartość,
tj. odpowiednio 9.041 tys. zł i 3.349 tys. zł.

- działaniem niegospodarnym Agencji był zakup zasilacza awaryjnego z agregatem
prądotwórczym za 547,8 tys. zł. Z winy Agencji urządzenie nie zostało
zainstalowane, choć dokonano zapłaty za jego zainstalowanie i rozruch;
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- jako działanie nierzetelne należy ocenić nie zaewidencjonowanie 117.200 sztuk
ulotek informujących o działalności Agencji za 145,2 tys. zł, wykonanych
na podstawie umowy Nr 34/01/KZP z dnia 19 września 2001 r. oraz 32 tys. szt.
Informatorów dla beneficjantów programu SAPARD, wykonanych za 112,3 tys. zł,
na podstawie umowy Nr 33/01/KZP z dnia 14 września 2001 r.;

- NIK ocenia, jako działanie niegospodarne dodrukowanie 1600 ulotek dotyczących
programu SAPARD i ZSZiK-IACS, w języku niemieckim, za cenę 4,8 tys. zł,
zwłaszcza, że w magazynach Agencji pozostawało nadal około 1200 takich ulotek
o wartości 3,5 tys. zł, co do których brak było stanowiska odnośnie zagospodarowania.

Ponadto ustalono, że przy sporządzaniu planu finansowego Agencji na 2001 r.:

- nie wykazano w pozycji �stan środków na początek roku� środków pieniężnych
ujętych w ewidencji księgowej na kontach grupy �1� � środki pieniężne i rachunki
bankowe � w kwocie 1.098 tys. zł, na którą składały się nie zwrócone do budżetu
środki z rozliczenia realizowanych w roku 2000 programów Phare PL 9805.01 oraz
PL 9805.03;

- dokonano rozliczenia kosztów funkcjonowania Agencji w odniesieniu
do przekazanej przez Zespół Finansowy do Zespołu Księgowości kwoty
47.642 tys. zł nie zaś do uzgodnionej z właściwymi ministrami i ujętej w Decyzjach
Prezesa ARiMR (Nr 44/2001 z 27.11.2001 r. oraz Nr 54/2001 z 28.12.2001 r.)
kwoty 48.409 tys. zł. Wynikająca z podanych kwot różnica 767 tys. zł dotyczyła
zobowiązań roku 2000 z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconych
w 2001 r. i została rozliczona w ramach kosztów funkcjonowania ARiMR.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2001 r.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rzetelne planowanie przychodów i wydatków w celu doprowadzenia do pełniejszego

wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Agencji.

2. Wykazywanie w planie finansowym Agencji wszystkich środków ujętych

w ewidencji księgowej na kontach grupy �1� � środki pieniężne i rachunki

bankowe.
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3. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zrefundowanie kosztów

w kwocie 164,3 tys. zł poniesionych przez Agencję w 2000 r. i 42 tys. zł w 2001 r.

w związku z wydaniem kwartalnika �Polska Żywność� oraz przekazywanie

Ministerstwu RiRW co kwartał rozliczeń z ponoszonych wydatków z tytułu

dystrybucji ww. publikacji i egzekwowanie refundacji ponoszonych wydatków.

4. Opracowanie w regulaminie wynagradzania pracowników Agencji zasad

dotyczących powiązania zaszeregowania na danym stanowisku z wymaganymi

kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym dostosowanych do nowych

zadań realizowanych w kontekście integracji Polski z UE.

5. Przestrzeganie obowiązku prowadzenia w rejestrze wszystkich zawartych umów

o zamówienia publiczne, wynikającego z § 4 zarządzenia Nr 20/2001 Prezesa

ARiMR.

6. Zwiększenie nadzoru nad procedurą ustalania potrzeb i rozprowadzania wydruków

reklamowych (ulotek i informatorów).

7. Podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych i technicznych do zainstalowania

i uruchomienia zakupionego agregatu prądotwórczego.

CZĘŚĆ 34 � ROZWÓJ REGIONALNY

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie zaplanowano dochodów w części 34 �

Rozwój regionalny. Zrealizowane dochody wyniosły 116,7 tys. zł.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu zwrotu

niewykorzystanych dotacji z roku 2000 wraz z odsetkami (98%).

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli dotyczyły nieterminowego przekazania

do budżetu państwa uzyskanych dochodów w kwocie 114,8 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 34 � Rozwój

regionalny w wysokości 12.144 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 7.003,2 tys. zł do łącznej wysokości 19.147,2 tys. zł. Zwiększenia wydatków
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dotyczyły § 2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom (pozostałe), § 2572 - Dotacja podmiotowa

z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie

programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii

Europejskiej), § 2577 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek

sektora finansów publicznych (pozostałe).

Zrealizowane wydatki wyniosły 17.967,9 tys. zł, tj. 94% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 14.997,8 tys. zł, tj. o 505%, a realnie wzrosły o 473%.

Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75000 -

Integracja z Unią Europejską 6.636,7 tys. zł, tj. 36,9% wydatków części 34 (Dział 750

- Administracja publiczna), 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej 11.193,8 tys. zł, tj. 62,3%, 75064 - Współpraca naukowo-

techniczna z zagranicą 137,4 tys. zł, tj. 0,8%.

Dotacje w kwocie 6.445,8 tys. zł, stanowiące 97% zrealizowanych wydatków

na integrację europejską, były przeznaczone na współfinansowanie programów

realizowanych ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej.

Najwyższe kwoty wydatków w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej dotyczyły wynagrodzeń wraz

z pochodnymi w kwocie 8.717 tys. zł tj. 77,9% wydatków rozdziału 75001 oraz zakup

usług pozostałych 1.323,7 tys. zł, tj.11,8% wydatków rozdziału (w tym głównie koszty

usług świadczonych przez macierzyste gospodarstwo pomocnicze). Wydatki

majątkowe w kwocie 28,6 tys. zł stanowiły 0,25% wydatków rozdziału 75001 (zakup

klimatyzatorów, kopiarek i zestawów komputerowych).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 187 osób, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna � 187 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 164 osoby, tj. o 713%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 30 osób, tj. o 13,8%.



142

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.285 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

utrzymało się na tym samym poziomie.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 61 zł, tj. 1,9% od zaplanowanego w ustawie

budżetowej i wyższe o 319 zł, tj. 10,8% od planowanego po zmianach.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 664,9 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 633%.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie wystąpiły płatności odsetek z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.

Przychody gospodarstwa pomocniczego (Zakład Obsługi Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa powołany w styczniu 2001 r. i zlikwidowany

z końcem roku 2001) w 2001 r. wyniosły 6.537,6 tys. zł i były niższe o 32% od kwoty

planowanej w ustawie budżetowej.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 5.072,3 tys. zł i były

o 47% niższe od kwoty planowanej. Wpłaty do budżetu wyniosły 435,8 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 34 - Rozwój regionalny, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienie nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Podjęcie działań mających na celu usprawnienie procedur uruchamiania rezerw

celowych budżetu państwa, przeznaczonych na współfinansowanie programów

realizowanych ze źródeł zagranicznych.

2. Zapewnienie sprawnego nadzoru nad realizacją zadań finansowanych ze środków

bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii

Europejskiej.
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CZĘŚĆ 35 � RYNKI ROLNE

Dochody

Dochody nie były planowane w ustawie budżetowej na 2001 r. Zrealizowane

dochody nieplanowane wyniosły 1.440 tys. zł i uzyskane były prawie w 100%

w dziale 500 - Handel, w tym w rozdziale 5095 Pozostała działalność (1.422 tys. zł).

Dochody uzyskane zostały głównie z tytułu przekazania przez Agencję Rynku

Rolnego na rachunek dochodów budżetu państwa środków z tytułu opłat pobieranych

za wydawanie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz

towarów z polskiego obszaru celnego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 35 � Rynki rolne

w wysokości 911.438 tys. zł. W ciągu 2001 roku wydatki zostały zwiększone

o 504 tys. zł do łącznej wysokości 911.942 tys. zł, z czego całość przeniesiona została

z rezerw celowych, na podstawie decyzji Ministra Finansów. Zwiększenia wydatków

dotyczyły głównie:

- w rozdziale 50000 Integracja z Unią Europejską w kwocie 510,0 tys. zł,
w paragrafie 257 � Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek
sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na współfinansowanie programów
Phare,

- w rozdziale 01000 Integracja z Unią Europejską w kwocie 20,0 tys. zł,
w paragrafach: 421 � Zakup materiałów i wyposażenia (5,0 tys. zł), 430 � Zakup
usług pozostałych (5,0 tys. zł) oraz 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych (10,0 tys. zł).

Decyzją Ministra Finansów dokonano również zmniejszeń z tytułu

oszczędności w wydatkach w rozdziale 01023 Główny Inspektorat Skupu

i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, w paragrafach: 4010 � Wynagrodzenia osobowe

pracowników (19,1 tys. zł), 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (3,3 tys. zł)

oraz 4120 � Składki na Fundusz Pracy (0,5 tys. zł).



144

Zrealizowane wydatki wyniosły 855.529 tys. zł, tj. 93,8% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 68.169 tys. zł,

tj. o 8,7%, a realnie wzrosły o 3,0%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział (99,1%)

miały wydatki w dziale 500 - Handel. Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły

847.818 tys. zł i w stosunku do kwoty przyjętej w ustawie były niższe o 55.888 tys. zł,

tj. o 6,2%, w związku z wprowadzoną blokadą środków i zmniejszonym zasileniem

MRiRW w środki przez Ministerstwo Finansów w IV kwartale 2001 r. W dziale tym

największe wydatki (w 99,9%) zrealizowano w rozdziale 50002 Agencja Rynku

Rolnego w wysokości 847.307 tys. zł. W stosunku do kwoty przyjętej w ustawie

(po nowelizacji) i nie zmienianej w ciągu roku (903.706 tys. zł), wydatki te były

niższe o 56.399 tys. zł (o 6,2%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały:

na wydatki związane z działalnością interwencyjną na rynku rolnym i utrzymaniem

rezerw państwowych (847.218 tys. zł) oraz na wydatki majątkowe Agencji (89 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 94 osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna 58 osób. W porównaniu do planu przeciętne zatrudnienie

było niższe o 15 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.583 zł,

w tym w dziale 750 - 3.575 zł. Planowane na 2001 r. środki na wynagrodzenia zostały

wykorzystane ogółem w 100%. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 18,3% a realnie wzrosło o 12,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 368 tys. zł i były to

zobowiązania niewymagalne. Dotyczyły one głównie dodatkowego wynagrodzenia

rocznego wraz z pochodnymi za 2001 r., które wypłacone miało być z wydatków

roku 2002.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 35 � Rynki rolne, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
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Agencja Rynku Rolnego

Przychody

Zrealizowane przychody wyniosły 1.356.815 tys. zł i w odniesieniu do planu

finansowego po zmianach były wyższe o 102.570 tys. zł, tj. o 8,2%, w tym przychody

własne (509.597 tys. zł) uzyskane głównie ze sprzedaży towarów były niższe o 22,4%,

a dotacje z budżetu (847.218 tys. zł � bez dotacji na wydatki majątkowe � 89 tys. zł)

wyższe o 33,7%. W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu nominalnym

niższe o 582.011 tys. zł, tj. o 30%, a realnie o 33,7%.

Niewykonanie planowanej wielkości przychodów wynikało przede wszystkim

z uzyskania zaledwie 3.334 tys. zł (1,9%) ze sprzedaży na rynku krajowym (2 ton

pszenicy i 7,7 tys. ton żyta) zamiast planowanych 173.550 tys. zł, (270 tys. ton

pszenicy i 30 tys. ton żyta.) W niewielkiej ilości sprzedano też półtusze wieprzowe �

1,2 tys. ton (na zaplanowanych ponad 11,2 tys. ton) realizując wpływy w 9,1%,

tj. w wysokości 1.323 tys. zł, wobec planowanej kwoty 67.036 tys. zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów miała również wpływ niedostateczna

windykacja należności Agencji. Według stanu na koniec grudnia 2001 r. kwota

wierzytelności przekroczyła 334.430 tys. zł i była wyższa niż w 2000 r. o 11,7%.

Natomiast kwota odzyskana w wyniku postępowania windykacyjnego wyniosła

4.672,9 tys. zł (1,5% kwot windykowanych) i stanowiła 97,8% wielkości

(4.780,4 tys. zł) odzyskanej w poprzednim roku obrachunkowym.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie przychodów

w kwocie 156,6 tys. zł wynikały z braku dostatecznej dbałości ze strony Agencji

w zakresie przejmowania kaucji z tytułu nieuzyskania zakładanej skali sprzedaży

towarów, jak też braku pełnego zabezpieczenia finansowego w przypadku naruszenia

warunków określonych kontraktów.

Wydatki

W planie finansowym Agencji Rynku Rolnego na 2001 r. ustalono wydatki
(po zmianach) w wysokości 1.500.835 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły
1.322.239 tys. zł (bez wydatków majątkowych), tj. 88,1% planu. W strukturze
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wydatków dotacje stanowiły 62,4%. Były one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
tj. na działalność interwencyjną � 623.151 tys. zł i na uzupełnienie rezerw
gospodarczych � 224.067 tys. zł. W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu
nominalnym były niższe o 161.339 tys. zł, tj. o 10,9%, a realnie niższe o 15%.

Dominujące pozycje w wydatkach Agencji ogółem stanowiły: koszty
operacyjne - 529.812 tys. zł (40,1%), koszty zakupu towarów (37,4%), koszty
utrzymania zapasów (15,5%) oraz koszty finansowe (3,9%).

Planowane środki na działania określone w �Rocznym programie działań
interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego na 2001 r.� (zakupy produktów rolnych,
dopłaty do ich skupu i eksportu) w wysokości 973.620 tys. zł zostały wykorzystane
w 22,3% (406.631 tys. zł). Agencja odstąpiła od wykonania planowanego zakupu
półtusz wieprzowych w ilości 10 tys. ton o wartości 59.800 tys. zł i zakupu zbóż
w ilości 550 tys. ton (w tym 250 tys. ton import pszenicy) o łącznej wartości
316.600 tys. zł, a plan dopłat do eksportu rzepaku został zrealizowany zaledwie
w 0,6% (plan 57.400 tys. zł, wykonanie 345 tys. zł).

Zakupy majątkowe w 2001 r. wyniosły 3.384,7 tys. zł (w tym 89 tys. zł
stanowiła kwota ustalona w ustawie budżetowej) i były ponad 1,5 raza wyższe niż
w poprzednim roku obrachunkowym (2.118,8 tys. zł). Plan w zakresie wydatków
majątkowych został zrealizowany w 40,3%, co wynikało głównie z niewykonania
planu wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego i rozbudowy sieci
komputerowej (wydatek 1.874,7 tys. zł, na planowane 7.195 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 451 osób i w porównaniu
do zatrudnienia w poprzednim roku było większe o 101 osób, tj. o 28,9%.
W porównaniu do planu zatrudnienia, zrealizowane zatrudnienie było niższe o 45 osób
(wskażnik wykonania � 90,9%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
(z wypłatami nagród, odpraw i dodatkowych wynagrodzeń rocznych) wyniosło
3.699 zł, w tym w Centrali 4.204 zł, a w oddziałach terenowych Agencji � 3.169 zł
i w porównaniu do 2000 r. było wyższe w ujęciu nominalnym odpowiednio o: 7%,
4,8% i 6,8%, a realnie wyższe o 1,4%, niższe o 0,7% oraz wyższe o 1,3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 381.234,3 tys. zł
i były wyższe w porównaniu do 2000 r. o 59.134,6 tys. zł, tj. o 18,4%. Znaczące
pozycje w zobowiązaniach ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów bankowych (72%) oraz podatki, cła, kwoty ubezpieczeń społecznych i inne.
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Nieprawidłowości w zakresie wydatków, stwierdzone w toku kontroli,
dotyczyły nieuregulowania w terminie przez Oddział Terenowy ARR w Lublinie
należnych dopłat do zakupionych zbóż oraz przekroczenia (o ponad 10 mln zł)
w Oddziale Terenowym w Szczecinie planowanych kosztów utrzymania zapasów
zboża, głównie wskutek przedłużenia ich magazynowania.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Agencji Rynku Rolnego w 2001 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości,
nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie planu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o :

1. Przestrzeganie ustawowego obowiązku podejmowania przez Agencję statutowych
działań na podstawie ustalonych planów, a także dążenie do przyśpieszenia ich
przyjęcia i podziału zadań na poszczególne oddziały terenowe ARR oraz
do pełnego realizowania planów pod względem finansowym i rzeczowym.

2. Rozważenie preferowania działań interwencyjnych niewymagających ponoszenia
relatywnie wysokich nakładów ze środków publicznych; np. prowadzenie skupu
zbóż poprzez przedsiębiorców, a nie bezpośredniego ich zakupu (i magazynowania)
przez Agencję.

3. Pełne zabezpieczenie w umowach (kontraktach handlowych) interesów ARR
i realizacji określonych zadań, głównie poprzez ustalanie w nich trybu i form
stosowania sankcji finansowych w przypadku nierzetelnego wykonania umów.

4. Dokonanie analizy warunków i możliwości podjęcia działań zmierzających
do poprawy skuteczności egzekwowania wierzytelności Agencji.

CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA

Przychody i dochody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 6.813.795,4 tys. zł brutto

i w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. (po zmianach) były niższe o 32,8%.

W porównaniu do wykonania 2000 r., przychody brutto były w ujęciu nominalnym

niższe o 20.368.066,3 tys. zł. Przychody z prywatyzacji netto (po uwzględnieniu
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odpisów na środki specjalne Ministerstwa Skarbu Państwa - MSP) wyniosły

6.490.080,7 tys. zł i były niższe od wykonania w 2000 r. o 75,6%7. Przychody w tej

kwocie zasiliły rachunek Ministra Finansów w części 98 - Przychody i rozchody

związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Środki specjalne MSP zostały zasilone przychodami z prywatyzacji w łącznej kwocie

323.714,7 tys. zł, z tego: 136.267,6 tys. zł przekazano na Fundusz Finansowania

Prywatyzacji, 186.906,0 tys. zł na Fundusz Reprywatyzacji i 541,1 tys. zł na Fundusz

Gospodarowania Mieniem.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były wpływy z prywatyzacji

pośredniej (kapitałowej), które wyniosły 6.451.440,3 tys. zł (brutto), tj. 94,7%

łącznych przychodów z prywatyzacji. O wielkości osiągniętych przychodów

z prywatyzacji w 2001 r. zdecydowały przede wszystkim przychody z prywatyzacji

Telekomunikacji Polskiej S.A., które wyniosły - 3.555.313,7 tys. zł i stanowiły 52,2%

przychodów z prywatyzacji ogółem. Z prywatyzacji 9 spółek osiągnięto 96,7%

przychodów. Izba zwraca uwagę, iż przychody z prywatyzacji w większym stopniu

wynikały z realizacji procesów prywatyzacyjnych rozpoczętych w latach poprzednich,

niż z prywatyzacji rozpoczętych w 2001 r. Przychody z rozpoczętych w 2001 r.

procesów prywatyzacji pośredniej 33 spółek wyniosły 2.402.300,4 tys. zł, a przychody

z prywatyzacji pośredniej 102 spółek, których prywatyzację rozpoczęto w latach

wcześniejszych, wyniosły 4.049.139,9 tys. zł.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie planowania

i gromadzenia przychodów dotyczyły:

- nierzetelnego planowania. Rzeczowe plany zadań MSP przyporządkowane
realizacji przychodów z prywatyzacji były mało konkretne i częściowo niespójne
z zakresem prywatyzacji zawartym w uzasadnieniu do ustawy budżetowej,
w rozdziale Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2001 r.;

- niedochowania należytej staranności w terminowym egzekwowaniu należnych
przychodów. Płatności miały nastąpić w dniu 20.12.2001 r.: 31.850 tys. zł � za
Fabrykę Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim i 83.450 tys. zł � za Polmos

                                                          
7 Patrz tom I Analizy, rozdział III Przychody z prywatyzacji.
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Żyrardów. Nabywcy dokonali płatności w styczniu 2002 r., łącznie z odsetkami za
zwłokę. Wezwanie do zapłaty za akcje Fabryki Wódek zostało wysłane
28.12.2001 r., natomiast do Polmosu Żyrardów dopiero 14.01.2002 r. Opóźnienie
w podjęciu działań zmierzających do wyegzekwowania należności od nabywcy
Polmosu Żyrardów wynikało z zaniedbania naczelnika w byłym Departamencie
Nadzoru i Prywatyzacji I, która nie zarejestrowała terminowo umowy zbycia
udziałów w byłym DAB;

- niedochowania należytej staranności w doborze kontrahentów i zabezpieczeń
należności Skarbu Państwa w umowach prywatyzacyjnych. Na 8 zbadanych
przypadków prywatyzacji, w 2 przypadkach (Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A. w Warszawie i Fabryka �Wagon� S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim) Izba stwierdziła, że podpisane umowy nie zostały zrealizowane �
nie doszło do zapłaty uzgodnionej ceny i wydania akcji.

Izba negatywnie oceniła działania MSP podejmowane w trakcie negocjacji

z konsorcjum Polskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. oraz Nasza Księgarnia Sp. z o. o.

- w celu sprawdzenia wiarygodności finansowej oferenta - nabywcy 85% akcji

Wydawnictw Szkolonych i Pedagogicznych S.A. Ustalono, że oferent wyłoniony

w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, tj. konsorcjum

Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego Sp. z o.o. oraz Naszej Księgarni Sp. z o. o., nie

wywiązywał się ze zobowiązania zapłaty za akcje WSiP S.A. - w kilkakrotnie

przesuwanych terminach zakreślonych w umowie sprzedaży akcji zawartej w dniu

3 września 2001 r.

Kontrola przychodów z prywatyzacji Fabryki �Wagon� S.A. w Ostrowie Wlkp.

wykazała, że MSP nie udało się dotychczas zrealizować umowy sprzedaży 25% akcji

Spółki, należących do Skarbu Państwa, nabywcy wyłonionemu w postępowaniu

przetargowym, prowadzonym przez Departament Funduszy Kapitałowych. Ofertę

Komisja przetargowa uznała za poprawną pod względem formalno-prawnym

i cenowym. Umowa została zawarta w dniu 24 lipca 2001 r. przez Ministra Skarbu

Państwa. W dniu 28.01.2002 r. Minister SP skierował do sądu pozew o zapłatę kwoty

9.198,7 tys. zł (w tym: 8.133,5 tys. zł należność główna). Zdaniem Izby, zrealizowanie

umowy sprzedaży akcji i odzyskanie należności jest wątpliwe, gdyż w umowie nie

zawarto postanowień na temat gwarancji wywiązania się nabywcy z zapisów umowy.



150

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 790.019,7 tys. zł tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. i ustawy po zmianach były wyższe

o 519.355,7 tys. zł, tj. o 191,9%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe

o 30.080,9 tys. zł, tj. o 4,0%, a realnie były niższe o 1,5%.

Głównymi źródłami dochodów były: Dział 756 - Dochody od osób prawnych,

którego dochody wynoszące 595.139,2 tys. zł stanowiły 75,3% dochodów ogółem oraz

Dział 750 - Administracja publiczna, którego dochody w kwocie 105.379,3 tys. zł,

(głównie wpłaty Funduszu Finansowania Prywatyzacji � 100.818,0 tys. zł), stanowiły

13,3% dochodów ogółem.

Przekroczenie określonych w ustawie budżetowej na 2001 r. dochodów

budżetowych MSP spowodowane było przede wszystkim nierzetelnym planowaniem

dochodów z dywidend i zbycia praw majątkowych (plan 100.000,0 tys. zł, wykonanie

586.284,6 tys. zł). W planowaniu dochodów przez MSP nastąpiła poprawa: w 2000 r.

zaplanowano ponad 7-krotnie mniejsze dochody od wykonania, a w 1999 r. ponad

8-krotnie mniejsze. Znając uwarunkowania leżące poza wpływem MSP, Izba nie

domaga się �precyzyjnego� planowania, lecz szacunku opartego na realiach. Minister

Skarbu Państwa odpowiada za politykę dywidend w ponad 100 spółkach, w których

wykonuje prawa głosu ze 100% akcji/udziałów. Wpłaty dywidendy od tylko 4 z tej

grupy spółek wyniosły łącznie 418.672,1 tys. zł i 4-krotnie przekroczyły wielkości

planowane dla całej części 36 � Skarb Państwa.

Wykonanie dochodów przez MSP Izba ocenia jako nierzetelne, przy czym

stwierdzono że nierzetelnie oddawały stan rzeczywisty sprawozdania budżetowe

w zakresie należności z tytułu dochodów. Należy przypomnieć, że wynikająca

z ewidencji księgowej 2001 r. kwota 410.000,0 tys. zł, została nieprawidłowo

zaliczona � w uzgodnieniu z Ministrem Finansów - do dochodów roku 2000, na

co Izba zwracała uwagę w Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu

państwa w 2000 r. w części 36 - Skarb Państwa.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 36 - Skarb Państwa

w wysokości 61.640,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 14.437 tys. zł do łącznej wysokości 76.077 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły

wydatków w dziale 758 � Różne rozliczenia � 13.926,8 tys. zł i w dziale 755 �

Wymiar sprawiedliwości � 375,5 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone:

z rezerwy ogólnej o 6.084,0 tys. zł, z rezerw celowych o  8.415,6 tys. zł, z części 29 �

o 16,0 tys. zł. Jedna decyzja Ministra Finansów zmniejszyła budżet MSP o kwotę

78,7 tys. zł na rzecz rezerw celowych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 71.377,0 tys. zł, tj. 93,8% budżetu

po zmianach. W porównaniu z 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 4.857,0 tys. zł, tj. o 7,3%, a realnie wzrosły o 1,7%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w działach: 750 � Administracja publiczna - 64,6%, 758 � Różne rozliczenia -

19,0%, 100 � Górnictwo i kopalnictwo - 7,9%.

Wydatki na administrację realnie spadły o 1,5%. Ich udział w strukturze

wydatków zwiększył się z 66,3% w roku 2000 do 64,6% w roku 2001, co zostało

spowodowane przede wszystkim relatywnym zmniejszeniem skali dotowania

z części 36.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 847 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna � 708 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 4 osoby, tj. o 0,5%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 44 osoby, a w dziale 750 o 20 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.009 zł,

w tym w dziale 750 � 3.186 zł. W 2001 r., porównaniu z 2000 r., przeciętne

miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 9,9% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 4,2%.
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W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,0%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 wyniosły 2.345 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 1,0%.
Zobowiązania wymagalne nie występowały zarówno w roku 2000, jak w 2001 r.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie
3.121 tys. zł, co oznacza wzrost o 166 % w porównaniu do 2000 r.

Przychody gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.
wyniosły 388.039,7 tys. zł i były niższe o 48,6% od kwoty planowanej (po zmianach).

Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.
wyniosły 78.559,5 tys. zł i były o 87,6% niższe od kwoty planowanej (po zmianach)
oraz o 6,0% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły
100.827,4 tys. zł i były o 75,4% niższe od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- nieterminowego pobierania dochodów należnych z tytułu dywidendy i w rezultacie
dopuszczenia do uszczuplenia w 2001 r. wpływów budżetu państwa w wysokości
2.065,1 tys. zł. Kwota ta stanowi dywidendę należną Skarbowi Państwa za 2000 r.
od Mennicy Państwowej S.A. z datą wypłaty ustaloną na 30 sierpnia 2001 r.
Do dnia 31.12.2001 r. wpłata dywidendy od Mennicy Państwowej S.A. nie
nastąpiła. Departament Budżetu i Finansów dopiero w lutym 2002 r. podjął
działania wyjaśniające brak wpłaty;

- sfinansowania z Funduszu Finansowania Prywatyzacji wydatków nieprzewidzianych
w rocznym planie finansowym FFP, w części niecelowych. W dniu 13 sierpnia
2001 r. zakupiono dla MSP ze środków Funduszu Finansowania Prywatyzacji 92
kserokopiarki, w tym 47 szt. Toshiba E-studio16 i 45 kserokopiarek Toshiba
E-studio 45 za łączną kwotę 2.708,4 tys. zł. Zdaniem NIK, zostało przekroczone
ustawowe upoważnienie do  wykorzystania środków tego Funduszu, które w myśl
art. 59 b ustawy o kippp � obowiązującego w 2001 r. � mogły zostać przeznaczone
�na pokrycie kosztów prywatyzacji�. Ww. kopiarki zainstalowano m.in. w takich
jednostkach i komórkach organizacyjnych Ministerstwa jak Zakład Obsługi,
Magazyn DAB, Magazyn TBM, biura i departamenty obsługi Ministerstwa.
Dyrektor Departamentu Administracyjno-Budżetowego, przedstawiając Ministrowi
Skarbu Państwa analizę konieczności zakupu wprowadził Ministra w błąd
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zawyżając liczbę kwalifikujących się do wycofania kopiarek użytkowanych
w centrali MSP i Delegaturach o 25 sztuk (ok. 40%). Warunkową akceptację
Departamentu Prawnego uznano za bezwarunkową. Wydatkowanie z Funduszu
Finansowania Prywatyzacji kwoty 2.708,4 tys. zł na zakup 92 kopiarek dla MSP
zostało dokonane z naruszeniem art. 21 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych i na podstawie art. 138 ust. 2 tej ustawy, stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych;

- sprawowania nadzoru przez Ministra Skarbu Państwa nad gospodarką finansową
Agencji Prywatyzacji. W trakcie kontroli NIK przeprowadzane było badanie
sprawozdań i ksiąg Agencji przez biuro audytorskie, które miało zostać zakończone
do dnia 10 kwietnia 2002 r. Do czasu zakończenia prac nie były ustalone bilanse
i rachunek wyników Agencji za rok 2001. W toku kontroli NIK ustalono jednakże,
iż w Agencji nie dokonano stosownych przeksięgowań na ostatni dzień roku 2000,
co uniemożliwiało uwzględnienie zapisów z ksiąg rachunkowych. Tymczasem
w bilansie przekazanym do urzędu skarbowego za 2000 r. zostały wykazane m.in.
kwoty majątku obrotowego różniące się o minus 2.296,8 tys. zł od kwoty
wynikającej z ksiąg, z tego w pozycji Środki Pieniężne � o minus 1.455,3 tys. zł.
Wyniki badań wpłyną na wysokość należnego podatku dochodowego Agencji,
którego płatnikiem jest, jako następca prawny, MSP. Agencja Prywatyzacji,
podobnie jak za rok poprzedni, wypłaciła członkom Rady Nadzorczej I kadencji
(która trwała do 17.06.2001 r., w związku z czym Rada w III kwartale 2001 r. nie
odbywała posiedzeń) nienależne wynagrodzenia w kwocie 23,1 tys. zł za III kwartał
2001 r.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły kwot:

- 83.450 tys. zł, tj. 1,3% przychodów do przychodów z prywatyzacji netto ogółem,

- 2.065,1 tys. zł, tj. 0,26% dochodów do dochodów w części 36 ogółem,

- 2.846,5 tys. zł, tj. 1,7% wydatków środków specjalnych do wydatków środków
specjalnych w części 368 - ogółem).

Poza tym stwierdzono nieprawidłowości polegające na niestosowaniu się

do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nierzetelnym

i niezgodnym z przepisami ustawy prowadzeniu ewidencji księgowej Ministerstwa.

W ocenie Izby, niewłaściwe prowadzenie ewidencji należności wynikało przede wszystkim

                                                          
8 Po wyeliminowaniu wpłaty 410.000,0 tys. zł, jako zaliczonych do roku 2000.
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z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zaniedbań w wypełnianiu

obowiązków określonych w zakresach czynności, a nie jedynie z braku wystarczającej

kadry, jak było to przedstawiane w wyjaśnieniach składanych kontrolerom NIK.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w zakresie ewidencji i sprawozdawczości,

w wystąpieniu do Ministra Skarbu Państwa Izba zwróciła uwagę na niezasadność

zajmowania stanowiska przez Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w MSP.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- nie wykazano należytej staranności i skuteczności w ustalaniu i pobieraniu
należnych dochodów, co wyraziło się wzrostem należności wymagalnych � według
sporządzonego przez MSP sprawozdania Rb-N - w ciągu roku o 5.507,8 tys. zł,
tj. o 1.906,5%;

- w zakresie wydatków:

� dopuszczono do wydatkowania na pokrycie kosztów odsetek za zwłokę
w zapłacie zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z sądowych tytułów
wykonawczych, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych
kwoty 3.121 tys. zł, to jest o 166% wyższej niż w roku 2000,

� formalnie ograniczono wydatki majątkowe o 73,9% w stosunku do planu
(wykonanie wynosiło 353,8 tys. zł), w związku z blokadą środków budżetowych.
Nieplanowane zakupy inwestycyjne sfinansowano natomiast ze środków
Funduszu Finansowania Prywatyzacji, w kwocie 2.708,4 tys. zł. Wskaźnik
wykonania wydatków majątkowych uwzględniający oba źródła finansowania
wyniósł w porównaniu z rokiem poprzednim 285,1%, a w porównaniu z planem
na 2001 r. - 225,8%;

- w zakresie środków specjalnych � sfinansowano zadania nieujęte w planie
finansowym Funduszu Finansowania Prywatyzacji � zakupy środków trwałych,
kwalifikując je jako zakup usług. Ponadto, za kwotę 138 tys. zł zostało
sfinansowane z FFP opracowanie zestawu pytań dla uczestników kursów dla
kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
uwzględniających nowe regulacje prawne. Zlecenie to Izba uznaje jako
niegospodarne, naruszające postanowienia art. 3 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych oraz wskazujące na naruszenie dyscypliny budżetowej na podstawie
art. 138. ust. 1 pkt. 12 ustawy o finansach publicznych;
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- w zakresie przychodów z prywatyzacji odnotowano 9-krotny wzrost zaległości
w spłacie należności Skarbu Państwa z prywatyzacji pośredniej według stanu na
31.12.2001 r.: zaległości w spłacie należności SP z prywatyzacji pośredniej
wyniosły łącznie 156.389,9 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej - 17.027,8 tys. zł.
Zaległości w należnościach Skarbu Państwa z prywatyzacji bezpośredniej wyniosły
188.906,8 tys. zł, dotyczyły należności z umów zawartych w latach 1990-2001,
i były wyższe od (niepełnej) kwoty zaewidencjonowanej przez MSP na dzień
zakończenia przez NIK ubiegłorocznej kontroli budżetowej, wynoszącej
136.952,6 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa za

2001 r. w części 36 - Skarb Państwa, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wprowadzenie obowiązku sporządzania przez MSP kwartalnych sprawozdań

z przychodów z prywatyzacji obejmujących przychody brutto, netto, należności

z prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej, w tym należności zaległe.

2. Objęcie w pełnym zakresie przychodów i wydatków środków specjalnych rygorami

art. 138 ustawy o finansach publicznych obowiązującymi dla wydatków budżetowych.

3. Wykorzystywanie, wynikającej z art. 92 ustawy o finansach publicznych,

możliwości natychmiastowego wypłacania przez Skarb Państwa zasądzonych kwot

odszkodowań przyznanych prawomocnymi wyrokami sądowymi z jednoczesną ich

refundacją w trybie art. 96 tej ustawy - w celu zminimalizowania wypłacanych

odsetek za zwłokę.

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 1.399.057 tys. zł i w stosunku

do planu finansowego były wyższe o 51.656 tys. zł, tj. o 3,8%. W porównaniu

do 2000 r. przychody te były w ujęciu nominalnym wyższe o 50.932 tys. zł, tj. o 3,8%,
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a realnie zmalały o 1,6%. Głównym źródłem przychodów w 2001 r. były wpływy ze

sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (887.897 tys. zł) oraz

wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu WRSP (271.013 tys. zł).

Wydatki

W planie finansowym na 2001 r. ustalono wydatki w wysokości

1.457.087 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 1.298.540 tys. zł, tj. 89,1% planu.

W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe

o 189.131 tys. zł, tj. o 17,0%, a realnie wzrosły o 10,9%. W strukturze zrealizowanych

wydatków największy udział miały wydatki w kwocie 375.615 tys. zł związane

z uregulowaniem wobec budżetu państwa zobowiązań Agencji, o których mowa

w art. 20a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa zrealizowane w 110,5% w stosunku do planu, wydatki

w kwocie 220.386 tys. zł związane z udzielaniem przez AWRSP subwencji -

zrealizowane w 97,7% w stosunku do planu, wydatki w kwocie 203.234 tys. zł

związane z zamówieniami i zleceniami Agencji - zrealizowane w 105,2% w stosunku

do planu oraz wydatki w kwocie 105.091 tys. zł na funkcjonowanie AWRSP -

zrealizowane w 77,5% w stosunku do planu finansowego.

Przeciętne zatrudnienie w Agencji w 2001 r. wyniosło 900 osób. W porównaniu

do 2000 r. było wyższe o 13 osób, tj. o 1,5%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.885 zł.

W porównaniu do 2000 r. zmalało w ujęciu nominalnym o 12,5%, a realnie było

niższe o 17,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 641.096 tys. zł,

w tym wymagalne 1.317 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 36,4% i 89,1%.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczyły

przede wszystkim:

- zapłacenia odsetek za zwłokę w wysokości 161,6 tys. zł w związku
z nieterminowym (tj. z 4,5 miesięcznym opóźnieniem) odprowadzeniem do budżetu
państwa części zobowiązań (w kwocie 1.153 tys. zł) określonych w art. 20a ust. 5a
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ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - co zgodnie
z art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych jest naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych;

- niegospodarnego wydatkowania środków pieniężnych w kwocie 215,7 tys. zł przy
zakupie środków transportu. Oddziały terenowe AWRSP zakupiły bowiem na
swoje potrzeby 16 samochodów osobowych, z których najtańszy (nabyty przez
Oddział Terenowy AWRSP we Wrocławiu) kosztował 68,1 tys. zł, zaś najdroższy
(nabyty przez Oddział Terenowy w Poznaniu) 115,0 tys. zł.

Ponadto ustalono, że:

- Agencja, z 14 dniowym opóźnieniem, uregulowała zobowiązanie w łącznej kwocie
118,3 tys. zł wobec kontrahentów dokonujących na zlecenie Agencji modernizacji
obiektów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

- stan wymagalnych należności AWRSP na koniec 2001 r. ukształtował się
na poziomie o 20,4% wyższym niż na koniec 2000 r. i wynosił 755.676 tys. zł.
Należności wymagalne w 52,3% dotyczyły należności z tytułu rozdysponowania
mienia Zasobu WRSP, a w 47,7% - pozostałych należności, m.in. z tytułu
udzielonych kredytów, głównie dochodzonych na drodze sądowej;

- konstruując plan finansowy Agencji na 2001 r. pominięto w nim wydatki statutowe
w kwocie 35,3 tys. zł związane z przejęciem przez AWRSP w lutym i czerwcu
2000 r. długu bankowego od byłych dzierżawców mienia Zasobu WRSP,
mimo że na etapie konstruowania planu finansowego, znane były terminy i kwoty
spłat ww. zobowiązań;

- Agencja udzieliła w 2001 r. poręczenia w wysokości 2.650 tys. zł niezgodnie
z postanowieniami zarządzenia nr 6/97 Prezesa AWRSP z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych
przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Poręczono bowiem za całą kwotę
kredytu udzielonego spółce (2.500 tys. zł) oraz odsetki (150 tys. zł), podczas gdy
zgodnie z § 6 ww. zarządzenia Prezesa AWRSP, poręczenie mogło być udzielone
tylko do wysokości 70% wykorzystanej kwoty kredytu, w tym przypadku
do wysokości 1.750 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2001 r., mimo stwierdzonych

istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu

na wykonanie planu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Uwzględnianie w planie finansowym AWRSP na dany rok budżetowy, wszystkich
wydatków związanych ze spłatą zobowiązań Agencji.

2. Zintensyfikowanie działań w celu zmniejszenia kwot wymagalnych należności
Agencji, w tym dotyczących dzierżawy i zakupu mienia Zasobu WRSP oraz
udzielonych przez Agencję pożyczek.

3. Terminowe regulowanie zobowiązań w celu uniknięcia powstawania zobowiązań
wymagalnych i płatności odsetek za zwłokę.

4. Racjonalne dysponowanie środkami pieniężnymi przy dokonywaniu zakupów
pojazdów samochodowych na potrzeby oddziałów terenowych Agencji i ich filii.

5. Udzielanie poręczeń zgodnie z postanowieniami wydanego w tej sprawie
zarządzenia Prezesa Agencji.

CZĘŚĆ 37 � SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.540.872,4 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 90.020,6 tys. zł, tj. o 5,5%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 149.222,7 tys. zł,
tj. o 10,7%, a realnie wzrosły 4,9%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były realizowane przez jednostki
sądownictwa powszechnego opłaty sądowe, które wyniosły 1.283.973,8 tys. zł (83,3%
dochodów ogółem) oraz grzywny i kary, które wyniosły 177.729 tys. zł (11,5%
dochodów ogółem).

Ustawa budżetowa na 2001 r. zakładała dochody resortu sprawiedliwości na
poziomie 1.630.893 tys. zł, czyli o 16,5% więcej niż przewidywane wykonanie 2000 r.
i o 8,7% wyżej niż prognoza własna resortu. Ministerstwo prognozowało w budżecie
na rok 2001 dochody w wysokości 1.500.000 tys. zł, co w stosunku
do przewidywanego wykonania roku 2000 stanowiło wzrost o 7,1%. Rzeczywiste
wykonanie dochodów w 2001 r. na poziomie 1.540.872,4 tys. zł, wynosiło o 2,7%
więcej niż wstępny szacunek resortu i o 5,5% mniej niż określono w ustawie
budżetowej, co oznacza, że prognoza Ministerstwa Sprawiedliwości była właściwa.
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Na koniec 2001 r. wystąpiły zaległości w realizacji dochodów budżetowych
w wysokości 349.241,3 tys. zł, stanowiącej 22,7% wykonanych dochodów. Zaległości
te były niższe od zaległości na koniec 2000 r. o 93.039,3 tys. zł, tj. o 21,0%.
Decydujący udział w powstałych zaległościach miały zaległości sądownictwa, które
stanowiły 98,7% wszystkich zaległości resortu sprawiedliwości. Powstały one głównie
w wyniku nie wyegzekwowanych przez jednostki sądownictwa powszechnego
grzywien i kar w wysokości 233.293,8 tys. zł i opłat sądowych w wysokości
111.456,3 tys. zł.

Z kwoty należnych w 2001 r. grzywien i kar wynoszącej 506.739,2 tys. zł,
wyegzekwowano tylko 177.729 tys. zł, tj. 35,1% (w 2000 r. 39,1%, w 1999 r. 41,6%,
w 1998 r. 46,3%).

Z kwoty należnych w 2001 r. opłat sądowych wynoszącej 1.446.299,4 tys. zł
wyegzekwowano 1.283.973,8 tys. zł, tj. 88,8% (w 2000 r. 89,4%, w 1999 r. 89,1%,
w 1998 r. 89,9%).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 37 -
Sprawiedliwość w wysokości 5.263.137 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa o 158.209,6 tys. zł, do łącznej
wysokości 5.421.346,6 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie: wypłaty odszkodowań dla osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego �
151.014,0 tys. zł; sfinansowania kosztów reformy systemu oświaty w zakresie
wdrożenia nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela �
3.508,8 tys. zł; współfinansowania programów PHARE realizowanych ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej � 2.710,7 tys. zł. W związku
z blokadą środków na wydatki wykorzystanie przyznanych środków z rezerw
celowych było niższe od kwoty przyznanej o 55.373,7 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.112.595,5 tys. zł, tj. 94,3% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 427.133,1 tys. zł, tj. o 9,1%, a realnie wzrosły o 3,4%.
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Dominującymi pozycjami wydatków były:

- wydatki jednostek sądownictwa powszechnego (43,4% wydatków ogółem).
Zrealizowane wydatki wyniosły 2.218.481,4 tys. zł, tj. 94,3% w stosunku do ustawy
budżetowej i 94,9% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki
w ujęciu nominalnym były wyższe o 155.625,2 tys. zł, tj. o 7,5%, a realnie wzrosły
o 1,9%,

- wydatki więziennictwa (23,8% wydatków ogółem). Zrealizowane wydatki wyniosły
1.214.793,9 tys. zł, tj. 95,6% w stosunku do ustawy budżetowej i 95,4% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe
o 85.561,8 tys. zł, tj. o 7,6%, a realnie wyższe o 2,0%,

- wydatki jednostek powszechnych prokuratury (13,9% wydatków ogółem).
Zrealizowane wydatki wyniosły 708.121,4 tys. zł, tj. 95,9% w stosunku do ustawy
budżetowej i 93,8% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki
w ujęciu nominalnym były wyższe o 70.983,9 tys. zł, tj. o 11,1%, a realnie wzrosły
o 5,3%.

Na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu w 2001 r. kwotę

176.749,0 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 157.942,5 tys. zł. Wykonano wydatki

majątkowe w wysokości 127.248,0 tys. zł, co stanowiło 72,0% środków określonych

w budżecie na ten cel i 80,6% planu po zmianach. Wydatkowane środki przeznaczono

na realizację inwestycji budowlanych w wysokości 99.577,6 tys. zł i na zakupy

inwestycyjne w wysokości 27.670,4 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji

budowlanych uzyskano m.in. przyrost 18.390 m2, z tego 13.860 m2 powierzchni

użytkowej dla sądów, prokuratur i zakładów dla nieletnich oraz 4.530 m2 dla jednostek

więziennictwa. W ramach zakończonych inwestycji w więziennictwie zwiększono

liczbę miejsc dla osadzonych o 338. Zmodernizowano 3.274 m2 powierzchni

użytkowej w istniejących obiektach resortu sprawiedliwości. Zakupy inwestycyjne

obejmowały m.in. 32 samochody osobowe, 10 samochodów dostawczych, adaptację

11 samochodów dostawczych dla potrzeb Służby Więziennej, 10 central telefonicznych,

79 kopiarek oraz sprzęt informatyczny o wartości 10.057,8 tys. zł i urządzenia

zabezpieczająco � ochronne o wartości 1.525,3 tys. zł. W ramach wydatków

inwestycyjnych sfinansowana została II rata za wykup budynków dla Prokuratury

Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy w kwocie 400,0 tys. zł. Zakupiono
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także urządzenia kwatermistrzowskie dla jednostek więziennictwa na kwotę

1.321,7 tys. zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowana również została część

kosztów II etapu realizacji systemu łączności radiowej jednostek organizacyjnych

Służby Więziennej na kwotę 5.648,3 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 80.864 osoby, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna 484 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 1.210 osób, tj. o 1,5%.

Limit zatrudnienia określony w ustawie budżetowej wynosił 42.352 etaty i nie

obejmował osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Zatem

w porównaniu do limitu zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami

wynagradzania przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 743 osoby, a w dziale

750 niższe o 45 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.858 zł,

w tym w dziale 750 - Administracja publiczna � 3.060 zł. W porównaniu do 2000 r.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 16,7%, w tym

w dziale 750 o 19,9%.

W porównaniu do planowanego w ustawie budżetowej na 2001 r. przeciętne

miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,7%, a do planu po zmianach

wyższe o 2,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 664.565,6 tys. zł,

w tym wymagalne 342.142,8 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 61,9% i 152,6%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 12.005,9 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 2000 r.

o 36,2%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 216.622 tys. zł i były wyższe o 13,6% od kwoty

planowanej po zmianach. Udział dotacji budżetowej w dochodach uległ obniżeniu

z 0,48% w 2000 r., do 0,32% w 2001 r.
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Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2000 r. wyniosły 199.759 tys. zł i były o 11,3% wyższe od kwoty
planowanej po zmianach oraz o 7,4% wyższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 7.703 tys. zł i były wyższe o 3.234,6 tys. zł, tj. o 42,0% od wpłat
zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nierozdysponowania pomiędzy podległe jednostki organizacyjne - w terminie
określonym w art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. w ciągu 21 dni
od ogłoszenia ustawy budżetowej � kwot wydatków w pełnej wysokości określonej
układem wykonawczym, co stanowiło utworzenie nieformalnej rezerwy w kwocie
73.293,3 tys. zł,

- sfinansowania ze środków specjalnych Centrali MS wydatków w łącznej kwocie
3.484,8 tys. zł niezgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawach, na podstawie
których funkcjonują  te środki,

- nierozdysponowywania etatów orzeczniczych na początku roku budżetowego i zbyt
późnym ich przekazywaniu do podległych dysponentów � co NIK ocenia jako
działanie niecelowe,

- niecelowego zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z pracownikami
Ministerstwa oraz nierzetelnego ich rozliczania,

- niewyegzekwowania przez podległe Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej
jednostki budżetowe należnych budżetowi państwa dochodów z tytułu części
wynagrodzeń za pracę skazanych, w kwocie 2.796 tys. zł,

- niezgodnego z prawem rozłożenia na raty spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa
przywięziennego z tytułu wynagrodzenia za pracę skazanych w wysokości
100,2 tys. zł oraz nie odprowadzonych na rzecz dochodów budżetowych należności
z tytułu potrąceń z wynagrodzeń za pracę skazanych wraz z należnymi odsetkami
w kwocie 621 tys. zł,

- nieterminowego odprowadzania składek do ZUS i na PFRON w kwocie
114,7 tys. zł. Nieterminowe odprowadzenie składek do ZUS, zgodnie z art. 138
ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny
finansów publicznych,

- nierzetelnego prowadzenia w Centrali MS ewidencji konta 221 � należności z tytułu
dochodów budżetowych,

- sporządzenia bilansu Centrali MS za 2000 r. bez dochowania należytej staranności,
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- nierzetelnego sporządzenia sprawozdania Rb-30 z wykonania planu finansowego
Zakładu Budżetowego Usług Wypoczynkowych Centralnego Zarządu Służby
Więziennej, w którym w wyniku błędów i pomyłek wykazano inne wysokości
planowanych wydatków w planie finansowym po zmianach i inne w rocznym
sprawozdaniu.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

za 2001 r. w części 37 � Sprawiedliwość, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Zaniechanie tworzenia nieformalnych rezerw środków budżetowych

w Ministerstwie Sprawiedliwości poprzez przekazanie jednostkom podległym

niepełnej informacji o podziale środków finansowych określonych w układzie

wykonawczym budżetu.

2. Finansowanie ze środków specjalnych - Monitor Sądowy i Gospodarczy,

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja

Krajowego Rejestru Sądowego � jedynie wydatków związanych z usprawnieniem

funkcjonowania sądów powszechnych, a w szczególności z ich działalnością

podstawową i zakupami inwestycyjnymi.

3. Podejmowanie dalszych działań na rzecz poprawy skuteczności egzekucji

należności sądowych, grzywien i kar.

4. Zaprzestanie niezgodnego z prawem przekazywania na początku roku

budżetowego niepełnych informacji o limitach etatów orzeczniczych do podległych

jednostek.

5. Ograniczenie liczby zawieranych umów zlecenia lub umów o dzieło

z pracownikami Ministerstwa wyłącznie do przypadków, w których zlecenie

takich prac jest konieczne dla realizacji zadań Ministerstwa.
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6. Wyegzekwowanie od przywięziennych przedsiębiorstw i gospodarstw

pomocniczych należnych budżetowi państwa i Funduszowi - Pomoc Postpenitencjarna,

dochodów z tytułu części wynagrodzeń za pracę skazanych i ograniczenie skali

występowania negatywnego zjawiska niepłacenia wynagrodzenia za prace

osadzonych.

7. Wyeliminowanie przypadków niezgodnego z prawem zawierania przez jednostki

więziennictwa z podmiotami zatrudniającymi osadzonych, umów i ugód

dotyczących rozkładania na raty zobowiązań tych podmiotów z tytułu

wynagrodzeń dla skazanych.

8. Wyeliminowanie przypadków nieterminowego odprowadzania składek

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych.

9. Wyeliminowanie nierzetelnego prowadzenia ewidencji konta 221 � należności

z tytułu dochodów budżetowych.

10. Wykazywanie w bilansie Centrali MS prawidłowych danych finansowych.

CZĘŚĆ 38 � SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 59,2 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 29,2 tys. zł, tj. o 97,3% (plan dochodów nie uległ

zmianie w trakcie roku budżetowego). W porównaniu do 2000 r. dochody były

w ujęciu nominalnym niższe o 22,1 tys. zł, tj. o 27,2%, a realnie były niższe o 26,6%,

tj. o 31%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: dochody działu 756 � Dochody

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej (53,2 tys. zł) oraz działu 803 - Szkolnictwo wyższe (5,5 tys. zł).

Powyższe dochody uzyskane zostały z odsetek bankowych od środków budżetowych

Komitetu Badań Naukowych będących w dyspozycji Ministerstwa Edukacji
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Narodowej i Sportu, przeznaczonych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej

i wspomagającej badania naukowe (dział 756) oraz różnorodnych wpłat na rzecz

budżetu o charakterze jednorazowym (dział 803).

Przyczyną znaczącej różnicy między dochodami planowanymi a zrealizowanymi

było zaniżone (o 40,9% w stosunku do wykonania w 2000 r.) planowanie dochodów

z odsetek bankowych od środków budżetowych przekazywanych Ministerstwu przez

Komitet Badań Naukowych, co wiązać należy z brakiem odpowiedniego nadzoru nad

realizacją tych zadań. Inne uchybienia stwierdzone w toku kontroli po stronie

dochodowej dotyczyły opóźnień (o 37 dni) w odprowadzeniu dochodów budżetowych

na rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 38 - Szkolnictwo

wyższe w wysokości 4.981.831 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 162.971,5 tys. zł, do łącznej wysokości 5.144.802,6 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły m.in.: działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75001 Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (o 63,6 tys. zł), dział 803 -

Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 Działalność dydaktyczna (o 155.474,9 tys. zł).

Blokada wydatków w części 38 związana z rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków

w budżecie państwa na rok 2001 objęła kwotę 319.414 tys. zł (tj. 6,2% planowanych

wydatków).

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.825.384,7 tys. zł, tj. 93,8% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 539.095,7 tys. zł, tj. o 12,6%, a realnie wzrosły o 6,7%.

Wydatkami na dominujące zadania były wydatki działu 803 Szkolnictwo

wyższe w: rozdziale 80306 Działalność dydaktyczna (3.932.712.7 tys. zł),

tj. o 61.965,3 tys. zł niższe od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej i o 217.440,2 tys. zł

niższe od planu po zmianach oraz wyższe o 536.233,7 tys. zł od wydatków

przeznaczonych na ten cel w 2000 r.; rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów

(704.515,1 tys. zł), tj. o 22.121,9 tys. zł niższe od kwoty przyjętej w ustawie
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budżetowej i o 28.755,5 tys. zł niższe od planu po zmianach oraz o 79.880,3 tys. zł

wyższe od wydatków przeznaczonych na ten cel w 2000 r.; rozdziale 80310 Fundusz

Kredytów i pożyczek Studenckich (118.747,0 tys. zł), tj. o 70.000 tys. zł niższe

od kwoty przyjętej w ustawie i w planie po zmianach oraz o 5.208 tys. zł niższe

od wydatków w 2000 r. Na wydatki w 4 pozostałych działach klasyfikacji budżetowej

przeznaczono 18.785,4 tys. zł, tj. 0,4% wydatków zrealizowanych w cz. 38.

Wydatki w rozdz. 80306 i 80309 przeznaczone zostały na zasilenie budżetowe

83 państwowych szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiej Akademii

Teologicznej.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 108.656 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna � 56 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r było wyższe o 5.546 osób, tj. o 5,4%, w tym w jednostkach budżetowych

wyższe o 5 osób, z czego w dz. 750 o 6 osób.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

w jednostkach budżetowych było niższe o 27 osób, w tym w dziale 750 o 13 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.465 zł,

w tym w jednostkach budżetowych wyniosło 4.445,16 zł, w tym w dziale 750 -

3.730 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

w 2001 r. (w jednostkach budżetowych) było wyższe o 13% (w dz. 750 wyższe

o 17,1%) w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 7,2%, a w dziale 750 o 11%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto (w dziale 750) było wyższe o 24,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 479,4 tys. zł

(nie miały charakteru wymagalnych), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. o 12,9%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. nie płacono odsetek.
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Przychody i wydatki zakładów budżetowych (niedotowanych z budżetu)
w 2001 r. wyniosły 11.099,1 tys. zł i były niższe o 1,4% od kwoty planowanej
(po zmianach).

W toku kontroli budżetowej nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji
wydatków.

Ocena i wnioski.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o wyodrębnienie w zadaniach
Departamentu Ekonomicznego, określonych w regulaminie organizacyjnym
Ministerstwa, spraw związanych z finansowaniem i nadzorem nad realizacją
inwestycji dotowanych z budżetu państwa (inwestycji wieloletnich) oraz zapewnienie
warunków umożliwiających sprawowanie właściwego nadzoru nad realizacją tych
inwestycji.

CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 85.479 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej były wyższe o 13.965 tys. zł, tj. o 19,5%. W porównaniu
z 2000 r. dochody były, w ujęciu nominalnym, wyższe o 53.163 tys. zł, tj. o 164,5%,
a realnie wzrosły o 150,7%.

Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były: wpłaty części zysku przez
gospodarstwa pomocnicze oraz wpłaty ze środków specjalnych (64.005 tys. zł),
odsetki (8.599 tys. zł), wpływy z różnych dochodów (8.327 tys. zł) i wpływy
ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (2.183 tys. zł).

Największy udział w dochodach miały dochody działu 600 � Transport

i łączność, które wyniosły 84.162 tys. zł, tj. 98,5% dochodów ogółem. W dziale tym �

podobnie jak w roku poprzednim � decydujący udział w ich wykonaniu miały

jednostki dróg publicznych krajowych (rozdział 60011). Dochody zrealizowane w tym
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rozdziale, w kwocie 75.831 tys. zł, stanowiły 88,7% dochodów części 39 były

o 187,1% wyższe od wykonania w 2000 roku. Jednostki dróg publicznych krajowych

zrealizowały plan dochodów w 111,7%. Na ten wzrost dochodów (w stosunku do roku

poprzedniego) istotny wpływ miały postanowienia zawarte w art. 24 ustawy z dnia

2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w 2001 r. oraz o zmianie ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 � 2001. Realizując

zapisany w tej ustawie obowiązek wpłaty do budżetu państwa 18,5% planowanych

wpływów ze środków specjalnych, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

dysponująca przychodami na środek specjalny, pochodzącymi głównie z wpłat

za udzielenie zezwoleń i koncesji na przejazdy międzynarodowe i koncesji oraz opłat

drogowych, odprowadziła do budżetu 61.346 tys. zł, tj. o 23,3% więcej od dochodów

prognozowanych.

W porównaniu z poprzednim rokiem realizacja budżetu po stronie dochodów

w 2001 r. zasługuje na pozytywną ocenę, przede wszystkim z uwagi na właściwe

oszacowanie źródeł ich pozyskania i możliwości realizacji. Ocena powyższa wynika

z faktu wykonania planu dochodów w 2001 r. w 119,5%, wobec 241,8% w 2000 roku.

Kontrola nie wykazała też nieprawidłowości w odprowadzaniu zrealizowanych

dochodów na rachunek budżetu państwa. W badanym okresie zmniejszyły się ponadto

zaległości w dochodach � z 386 tys. zł do 244,3 tys. zł, jak również relacje zaległości

do dochodów wykonanych (z 1,2% w 2000 r. do 0,3% w 2001 r.).

Ogólną ocenę realizacji dochodów przez jednostki części 39 budżetu państwa

obniża, stwierdzony w toku kontroli Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego,

fakt niewystarczającego nadzoru w odniesieniu do części źródeł pozyskiwania

dochodów. Zarówno Biuro, jak i Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych (prowadząca

rachunek środków specjalnych, których przychody mają bezpośredni związek

z opłatami, m.in. za zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów

samochodowych), nie dysponowały pełnymi informacjami o faktycznie należnych im

kwotach, które powinny być odprowadzone przez organizacje zrzeszające

międzynarodowych przewoźników drogowych i urzędy celne.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 39 � Transport

w wysokości 2.920.247 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 317.872 tys. zł, do łącznej wysokości 3.238.119 tys. zł. Zwiększone wydatki

(w 99,8% źródłem zwiększeń były środki z rezerw celowych) skierowane były

głównie (w 66,5%) na zadania związane z infrastrukturą transportową i przeznaczone

zostały, przede wszystkim na: zakup usług remontowych � 148.885 tys. zł oraz

inwestycje jednostek budżetowych � 129.115 tys. zł, to jest na zadania finansowane

lub dofinansowywane ze środków bezzwrotnych, pochodzących z Unii Europejskiej

oraz z pożyczek i kredytów zagranicznych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.044.542 tys. zł, tj. 94% budżetu po zmianach.

W porównaniu z 2000 r. wydatki były, w ujęciu nominalnym, wyższe o 34.698 tys. zł,

tj. o 1,1%, realnie natomiast były niższe o 4,4%.

W 2001 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, w strukturze planowanych

i zrealizowanych wydatków nie zaszły większe zmiany. Największe środki -

3.012.614 tys. zł, tj. 98,9%, zaangażowano w realizację zadań w dziale 600 - Transport

i łączność, z czego na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono 1.978.368 tys. zł

(65,7%), a pozostałą kwotę, tj. 1.034.246 tys. zł - na wydatki inwestycyjne. Środki

finansowe na transport przeznaczone zostały głównie na: wydatki dróg publicznych

krajowych - 1.933.083 tys. zł, dotacje do krajowych pasażerskich przewozów

kolejowych - 536.671 tys. zł, realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury

kolejowej - 322.012 tys. zł, pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych -

104.090 tys. zł, dotacje inwestycyjne dla Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad -

52.500 tys. zł, pokrycie kosztów funkcjonowania przejść granicznych - 39.922 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na które w części 39 przeznaczono

1.075.584 tys. zł, w tym w dziale 600 - 1.034.246 tys. zł, tj. 96,2%, realizowane były

zadania związane z infrastrukturą drogową, kolejową i lotniczą, w tym 4 zadania

wieloletnie.
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Jednostki dróg publicznych, wykorzystały środki w 100% na realizację 3 zadań

wieloletnich, tj. na budowę: autostrady A-4 - Wrocław Gliwice - 257.343,1 tys. zł,

Al. Prymasa Tysiąclecia - droga krajowa Nr 2a/18a - 49.556,2 tys. zł i Trasy Armii

Krajowej - droga krajowa Nr 18a - 1.915,3 tys. zł. Nie zostały natomiast wykorzystane

środki na rozbudowę i modernizację portu lotniczego Rzeszów � Jasionka, ponieważ

zadanie to nie zostało należycie przygotowane. Zaplanowane w ustawie budżetowej

środki wykorzystane zostały zaledwie w 28,2%, tj. w wysokości 1.948,3 tys. zł.

Krytycznie oceniono przygotowanie inwestycji w obszarze infrastruktury

kolejowej. Z określonej ustawą budżetową kwoty 381.664 tys. zł, wykorzystano

321.750 tys. zł, tj. 84,3%, z tym, że nawet zagospodarowanie tych środków

poprzedzone zostało szeregiem zmian w planie inwestycyjnym. Zmniejszono nakłady

na modernizację linii kolejowej E-20 Warszawa � Terespol, odcinek Mińsk

Mazowiecki � Siedlce � o 36.226,1 tys. zł oraz linii E-20 odcinek Rzepin - Kunowice -

Granica RP � o 15.773,9 tys. zł. Środki te przeznaczono na zwiększenie nakładów

na odbudowę i modernizację linii kolejowej E-30, CE30 (odcinek Legnica - Wrocław

� Opole) � o 40.000 tys. zł, a pozostałą kwotę przeznaczono na sfinansowanie

7 nowych zadań wprowadzonych do planu. Z analizowanej pozycji klasyfikacji

budżetowej, stanowiącej 12% wydatków w części 39, zablokowano wydatkowanie

57.608 tys. zł, tj. 29,7% łącznej kwoty wydatków zablokowanych w części 39.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 3.988 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna - 305 osób. W porównaniu z 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 8 osób, tj. o 0,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 1.806 osób, tj. o 31,2%, a w dziale 750 - o 2 osoby (o 0,6%).

Na wykonanie planu zatrudnienia na poziomie 69% miało głównie wpływ

wykorzystanie w 66,2% limitu zatrudnienia w jednostkach dróg publicznych

krajowych - rozdział 60011 (na planowane zatrudnienie 5.223 osoby, średnie

zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło 3.459 osób).
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.440 zł,

w tym w dziale 750 � 3.430 zł. W porównaniu z 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 8,4% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 2,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 45,2%.

Zobowiązania wyniosły na koniec 2001 r. 92.077 tys. zł (w części 39 nie

występowały zobowiązania wymagalne), co oznacza wzrost, w porównaniu z stanem

na koniec grudnia 2000 r., o 129%. W 98% zobowiązania powstały w rozdziale 60011

� Jednostki dróg publicznych krajowych.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych wyniosły

w 2001 r. 392.820 tys. zł i były wyższe o 5,4% od kwoty planowanej po zmianach.

Wymieniona działalność nie była dotowana z budżetu państwa.

Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

441.529 tys. zł i były o 12,2% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz

o 25,3% wyższe, niż wykonanie w 2000 roku. Wpłaty do budżetu wyniosły

64.005 tys. zł, wobec 1.581 tys. zł wpłat zrealizowanych w 2000 roku. Ponad

40-krotny wzrost dochodów odprowadzonych do budżetu, w tym w 95% z rachunku

środków specjalnych, funkcjonującego w b. Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych,

był wynikiem realizacji postanowień art. 24 ustawy z dnia 2 marca 2001 r.

o wykonaniu budżetu państwa w 2001 r. oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego w latach 1999 � 2001.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nieprzestrzegania postanowień art. 89 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przez
nierozdysponowanie pomiędzy jednostki podległe 1.846 tys. zł (0,06% wydatków
części 39),

- niedostatecznej analizy, na etapie projektowania budżetu, w odniesieniu do części
zadań inwestycyjnych (zwłaszcza planowanych przez PKP S.A.), realizowanych
z udziałem środków budżetowych,
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- niewystarczającego nadzoru nad wywiązywaniem się stowarzyszeń
międzynarodowych przewoźników drogowych i urzędów celnych, z obowiązku
odprowadzania środków finansowych na rachunek środków specjalnych
w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych,

- niepowołania - od października 2001 r. do dnia zakończenia kontroli �
pełnomocnika d.s. realizacji projektów (PAO) w odniesieniu do 6 programów
finansowanych ze środków pomocowych PHARE oraz zastępcy sektorowego
pełnomocnika ds. realizacji projektów ISPA (SAO).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r., w części 39 � Transport, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia,

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zdyscyplinowanie jednostek podległych i jednostek organizacyjnych Ministerstwa,

biorących udział w projektowaniu budżetu, do wnikliwego analizowania, pod katem

celowości i możliwości zagospodarowania, zgłaszanego zapotrzebowania na środki

budżetowe.

2. Poprzedzanie wniosków o uruchamianie środków z rezerw celowych rzetelną

analizą możliwości ich wykorzystania.

3. Wyeliminowanie przypadków tworzenia tzw. ukrytych rezerw, powstających

w związku z nierozdysponowaniem, pomiędzy podległe jednostki, pełnych kwot

wydatków określonych w ustawie budżetowej.

W wyniku kontroli realizacji budżetu w 2001 r., przeprowadzonych w b. Generalnej

Dyrekcji Dróg Publicznych oraz Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego,

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do Ministra Infrastruktury o:

1. Spowodowanie, w trybie nadzoru, aby Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego,

we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, rozliczyło

stowarzyszenia międzynarodowych przewoźników drogowych z ilości i wartości

przekazanych im w 2001 r. kart opłat drogowych i zezwoleń, a urzędy celne �

z ilości i wartości kart opłat drogowych.
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2. Powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektów dla 6 programów finansowanych

ze środków pomocowych PHARE oraz zastępcy sektorowego pełnomocnika

ds. realizacji projektów ISPA (SAO).

CZĘŚĆ 40 � TURYSTYKA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 134 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 26 tys. zł, tj. o 24%.

W 2001 r. (identycznie jak w 2000 r.) nie zrealizowano planowanych dochodów

w wysokości 108 tys. zł, stanowiących wierzytelność wobec masy upadłości Biura

Turystyki Młodzieżowej �Juventur� S.A.

Zrealizowano natomiast w 2001 r. dochody działu 630 w wysokości 134 tys. zł,

które nie były planowane.

Głównymi źródłami zrealizowanych w 2001 r. dochodów były zwrócone,

niewykorzystane dotacje (87,7 tys. zł), kary i grzywny (34,7 tys. zł) i odsetki

(11,7 tys. zł).

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli dotyczyły niewykazania

w księgach rachunkowych i sprawozdawczości budżetowej za 2001 r. należności od

masy upadłości BTM �Juventur� S.A. w wysokości 108 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 40 � Turystyka

w wysokości 48.913 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 7.636 tys. zł, do łącznej wysokości 56.549 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły

działu 630, rozdziału 63000 (Integracja z Unią Europejską), § 4430 (różne opłaty

i składki) w wysokości 7.625 tys. zł oraz działu 750 � Administracja publiczna,

o 11 tys. zł (wynagrodzenia z pochodnymi).

Zrealizowane wydatki wyniosły 53.854 tys. zł, tj. 95,2 % budżetu po zmianach.

W porównaniu z 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.903 tys. zł,

tj. o 5,7%, a realnie nie uległy zmianie.
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W strukturze wydatków największy udział (73,2%) miała dotacja podmiotowa
dla Polskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 39.432 tys. zł, zrealizowana
w pełnej wysokości przyjętej w ustawie budżetowej (i budżecie po zmianach).
Przekazana dotacja została wykorzystana na  realizację zadań statutowych, w tym
koszty Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej 26,1 mln. zł oraz zadania
promocyjne - 7,6 mln zł. Przychody i dochody własne POT stanowiły ok. 1,3 mln zł.

Dotacja podmiotowa dla Polskiej Organizacji Turystycznej ustalona w budżecie
na 2001 r. była o 3.983 tys. zł, tj. o 9,2% niższa od dotacji ustalonej w budżecie po
zmianach w 2000 r.

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę
3.334 tys. zł, tj. 69% kwoty przyjętej w budżecie. W ramach tych wydatków
dofinansowywano m.in. młodzieżowe imprezy turystyczne, szkolenia społecznej kadry
turystycznej oraz prace badawcze takie jak �Turystyka zagraniczna� oraz �Aktywność
turystyczna Polaków�.

W ramach �Pozostałej działalności� wydatkowano kwotę 1.610 tys. zł,
tj. 97,8% budżetu w formie dotacji na realizację inwestycji - (remonty i modernizacje
urządzeń sanitarnych w ogólnodostępnych obiektach turystycznych (867 tys. zł),
oznakowanie szlaków turystycznych (743 tys. zł).

Wykonane wydatki działu 750 � Administracja publiczna w wysokości
2.895 tys. zł, tj. 96,3% budżetu i 96,0% budżetu po zmianach,  stanowiły 5,4% ogółu
wydatków części 40 �Turystyka.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 28 osób, wszyscy w dziale 750 �
Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.
było wyższe o 2 osoby, tj. o 7,7%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było zgodne z planowanym limitem
zatrudnienia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.188 zł.
W porównaniu do 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 8,4% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 2,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne wynagrodzenie było
o 0,3% niższe.



175

Zobowiązania na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 88 tys. zł (zobowiązania

wymagalne nie wystąpiły), co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. o 22%.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- sfinansowania ze środków na wydatki majątkowe w części 40 zakupu wyposażenia
dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Ministerstwa Gospodarki w Rucianem-
Nidzie, za kwotę 57,9 tys. zł. Ośrodek ten jest gospodarstwem pomocniczym
działającym w ramach części 20 budżetu państwa. Stanowiło to naruszenie
postanowień art. 92 ust.3 ustawy o finansach publicznych,

- sfinansowania dodatków dla urzędników służby cywilnej, których wynagrodzenia
pokrywane są z części 40 budżetu ze środków rezerwy celowej przyznanej
na sfinansowanie dodatków urzędników części 20. Nieprawidłowo wydatkowana
kwota wyniosła 5,4 tys. zł. Stanowiło to naruszenie postanowień art. 92 pkt 3
ustawy o finansach publicznych oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(art. 138 ust. 1 pkt. 4 ustawy).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 40 � Turystyka, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zaniechanie finansowania z części 40 budżetu państwa zadań, które powinny być

finansowane z części 20 - Gospodarka.

2. Rzetelne sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.

CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 9.373 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 1.449 tys. zł, tj. o 18,3%. Plan dochodów nie był

zmieniany w ciągu roku budżetowego. W porównaniu do 2000 r. dochody były

w ujęciu nominalnym niższe o 1.354,5 tys. zł, tj. o 12,6%, a realnie były niższe o 17,2%.
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Przekroczenia planu dochodów wystąpiły w dziale 020 � Leśnictwo
o 1.590,2 tys. zł, tj. o 176,7%, w dziale 925 � Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o 891,5 tys. zł, tj. o 58,2% oraz
w dziale 750 � Administracja publiczna o 64,5 tys. zł, tj. o 55,1%. Niższe
od planowanych uzyskano dochody w dziale 710 � Działalność usługowa
o 1.064,3 tys. zł, tj. o 22,2% oraz w dziale 900 � Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o 32,9 tys. zł, tj. o 5,6%.

Głównymi  źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy uzyskane w dziale 710
w § 059 � wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3.617 tys. zł (plan
wykonano w 80,4%), w dziale 020 w § 084 � wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych w kwocie 2.490,2 tys. zł (plan wykonano w 276,7%),
w dziale 925 w § 083 � wpływy z usług w kwocie 901,5 tys. zł (plan wykonano
w 103%) i w § 075 � dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 661,1 tys. zł (plan
wykonano w 128,6%) oraz w dziale 900 w § 242 � wpływy do budżetu ze środków
specjalnych w kwocie 543 tys. zł (plan wykonano w 92,5%).

Zrealizowane dochody były terminowo odprowadzane na rachunki bankowe
urzędów skarbowych.

Zaległości w dochodach według stanu na koniec grudnia 2001 r. wyniosły
1.451,6 tys. zł i stanowiły 97,2% należności ogółem. W porównaniu do stanu
na koniec grudnia 2000 r. zaległości wzrosły o 568,1%. Relacja zaległości
do dochodów w roku 2000 wynosiła 2%, a w roku 2001 wzrosła do 15,5%.
Największe zaległości, w kwocie 1.183,3 tys. zł powstały w dziale 710 w § 059 �
wpływy z opłat za koncesje i licencje i wynikały z zaległości wobec Skarbu Państwa
z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego, z którymi zalegało
11 przedsiębiorstw. Zaległości powstałe na koniec grudnia 2001 r. w parkach
narodowych wyniosły 206 tys. zł i w porównaniu do roku 2000 były wyższe
o 61 tys. zł, tj. o 42%.

W roku 2001 w parkach narodowych umorzono należności na kwotę 124 tys. zł,
co stanowiło 4,7% kwoty należności, odroczono płatności na kwotę 1,2 tys. zł,
tj. 0,05% należności. W jednym parku narodowym (Bieszczadzki PN) wystąpiła
należność przedawniona na kwotę 49,82 zł, wystąpiły również przypadki rozłożenia
spłaty należności na raty.
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Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły ewidencjonowania i egzekwowania należności w Głównym

Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 41 � Środowisko

w wysokości 158.218 tys. zł. W ciągu roku budżetowego wydatki zostały zwiększone

o 5.947,6 tys. zł i zmniejszone o 56,2 tys. zł, do łącznej wysokości 164.109,4 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie środków rezerw celowych w dziale 925 �

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

na budowę i uregulowanie własności w Parkach Narodowych: Białowieskim,

Gorczańskim, Kampinoskim i �Ujście Warty� (4.441 tys. zł), w dziale 020 �

Leśnictwo wypłaty odszkodowań z tytułu zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa

w kwocie (1.113,6 tys. zł) oraz na uzupełnienie funduszu płac (296 tys. zł) i pokrycie

kosztów związanych z realizacją programów związanych z integracją z Unią

Europejską (97 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 153.759,5 tys. zł, tj. 93,7% budżetu

po zmianach. W porównaniu do roku 2000 wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 66.880,5 tys. zł, tj. o 30,3%, a realnie były niższe o 33,9%. Blokadą wydatków

objęto kwotę 10.215 tys. zł.

W strukturze wydatków ogółem w roku 2001 największy udział miały wydatki

w działach: 925 � Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody (39,2% wydatków ogółem), 020 � Leśnictwo (27,1%) oraz

w dziale 750 � Administracja publiczna (18%).

Zrealizowane wydatki przez parki narodowe (dział 925) stanowiły 103,3%

wydatków przyjętych w ustawie budżetowej oraz 96% planu wydatków po zmianach.

W roku 2001 utworzony został nowy � dwudziesty trzeci Park Narodowy pn. �Ujście

Warty�.
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Zrealizowane wydatki w dziale 020 � leśnictwo stanowiły 92,8% wydatków

przyjętych w ustawie budżetowej oraz 90,5% planu wydatków po zmianach. Blokadą

wydatków objęto m.in. kwotę 4.206 tys. zł stanowiącą dotację dla Generalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych na finansowanie zadań z zakresu leśnictwa. Po uwzględnieniu

blokady wydatki wykonane zostały w 100%.

Wydatki związane z Integracją z Unią Europejską zaplanowane zostały
w kwocie 474 tys. zł i w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone o 97 tys. zł. Plan
po zmianach wyniósł 565 tys. zł i wykonany został w 91,8%, z czego wydatki
w rozdziale 75000 wykonane zostały w 99,5%, a w rozdziale 90000 wykonane zostały
zaledwie w 22,2%.

W rozdziale 75000 faktycznie zrealizowano planowane wydatki w 83,6%,
tj. w kwocie 394,1 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2000 r. w części 41 - Środowisko wyniosło

1.567 osób, w tym w dziale 750 � Administracja publiczna 307 osób. W porównaniu

do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 33 osoby, tj. o 2,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia (1.611 osób) przeciętne

zatrudnienie było niższe o 44 osoby, tj. o 2,7%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.542 zł,

w tym w dziale 750 � 3.277 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 8,1% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło

o 2,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 2,7%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2000 r. wyniosły 4.180,3 tys. zł,

w tym wymagalne 27,5 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 11,3% i ponad 11-krotnie. Z tytułu nieterminowej

płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie 1.435 zł, co oznacza

wzrost w porównaniu do wykonania 2000 r. o 70,7%.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 68.987 tys. zł i były wyższe o 5,0% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej uległ obniżeniu z 4,0%
w 2000 r. do 3,1% w 2001 r.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 68.684 tys. zł i były o 5,6% wyższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz niższe o 9,2% od wykonania w 2000 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 1.235 tys. zł i były niższe o 35,3% od wpłat zrealizowanych
w 2000 r.

Planowane środki bezzwrotne pochodzące z zagranicy w ramach programów:
PHARE 98, PHARE 99 i ISPA w sektorze środowisko wyniosły 131.723 tys. EURO,
tj. 555.885 tys. zł.

Ogółem w roku 2001 na finansowanie projektów z programu PHARE 98
i PHARE 99 wykorzystano środki zagraniczne w 59,5%, tj. w kwocie
18.870,3 tys. EURO na plan 31.723 tys. EURO. Na rachunkach bankowych
prowadzonych odrębnie dla każdego programu pozostały środki w łącznej wysokości
167,3 tys. EURO.

Realizację zadań w ramach PHARE 98 zakończono w terminie do 30.09.2001 r.
i w roku 2001 poniesiono wydatki w kwocie 3.573,8 tys. EURO, tj. więcej aniżeli
określono w ustawie budżetowej (1.293 tys. EURO) o 2.280,8 tys. EURO,
tj. o 176,3%. Na rachunku bankowym według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.
pozostały nie rozliczone środki w kwocie 17,8 tys. EURO. Planowane wydatki
na finansowanie zadań realizowanych w ramach PHARE 99 wykorzystano w 50,3%,
tj. w kwocie 15.296,5 tys. EURO (plan wg ustawy budżetowej 30.430 tys. EURO).

Kontrola wykazała, że w ramach programu PL 9907 podjęto realizację
finansową trzech planowanych zadań inwestycyjnych, a w odniesieniu do projektu
PL 9907.03 � Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie
Mazowieckim, w związku z niedotrzymaniem terminu kontraktowania prac
(30.09.2001 r.), Unia Europejska nie uruchomiła żadnych środków (ogólna planowana
wartość grantu wynosiła 8,1 mln EURO) oraz anulowała realizację tego
przedsięwzięcia.
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Dla realizacji zadań w ramach programu ISPA zaplanowano wydatki w kwocie

100.000 tys. EURO i w roku 2001 nie podjęto realizacji finansowej zadań pomimo,

że na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

wpłynęła kwota 25.684,4 tys. EURO jako 10% zaliczka uruchomiona po podpisaniu

Memorandum Finansowych.

Środki z innych źródeł, tj. grant Banku Światowego na zamianę ogrzewania

węglowego na gazowe i środki Wspólnot Europejskich (CPF) na ochronę środowiska

zaplanowano w kwocie 31.249 tys. zł. W roku 2001 w ramach programu CPF

wydatkowano 383,5 tys. zł, tj. 4% środków planowanych (9.000 tys. zł), a grant Banku

Światowego wykorzystany został narastająco w 66%, tj. w kwocie 16.497,9 tys. USD

na plan 25.000 tys. USD.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- nielegalnego wydatkowania kwoty 38 tys. zł na wypłatę nagród rocznych dla
członków kierownictwa KZPN,

- nielegalnego utworzenia przez KZPN rezerwy wydatków w kwocie 1.339 tys. zł
stanowiącej 2,3% planowanego limitu wydatków,

- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania przez Ministerstwo Środowiska
kwoty 61,9 tys. zł uruchomionej w ramach wydatków niewygasających w roku
2000 oraz błędnego klasyfikowania wydatków na kwotę 148,4 tys. zł
i nieprawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych na kwotę
42 tys. zł,

- niegospodarnego wydatkowania przez GIOŚ kwoty 80,1 tys. zł i sfinansowanie
umów, których zakres przedmiotowy był statutowym obowiązkiem jednostki,

- powstania zobowiązań wymagalnych w parkach narodowych na kwotę łączną
27,5 tys. zł,

- nierzetelnego nadzorowania przez KZPN jednostek podległych w zakresie
gospodarowania środkami budżetowymi,

- niestarannego dokumentowania poniesionych przez KZPN wydatków oraz
niestarannego opracowania wniosku o dokonanie zmian wewnętrznych w planach
finansowych.



181

Stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające
na nieprawidłowym stosowaniu przepisu art. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
w 2000 roku w części 41 � Środowisko, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Kontrolowanie i dyscyplinowanie gospodarki finansowej jednostek podległych

i nadzorowanych dla wyeliminowania wydatków niezgodnych z planem

finansowym i rzeczowym lub pokrywających się ze statutową działalnością

jednostek.

2. Klasyfikowanie i ewidencjonowanie dochodów i wydatków zgodnie

z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

3. Rzetelne prognozowanie dochodów, szczególnie w zakresie działów o stałych

źródłach dochodów.

4. Wyegzekwowanie powstałych zaległości w dochodach i nie dopuszczanie do ich

powstawania.

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na planowanie i przygotowanie do realizacji

inwestycji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

6. Dołożenie należytej staranności przy opracowywaniu planu wydatków na Integrację

z Unią Europejską, w celu zapewnienia terminowej i pełnej realizacji zadań.

7. Uporządkowanie spraw planowania i faktycznego zatrudniania pracowników nie

objętych limitem zatrudnienia oraz nie dopuszczanie do przekroczenia wskaźnika

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w ustawie budżetowej.

8. Wykorzystywanie w terminie i zgodnie z celem uruchomionych przez Ministra

Finansów środków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
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CZĘŚĆ 42 � SPRAWY WEWNĘTRZNE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 32.921,9 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 18.057,9 tys. zł, tj. o 121%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 5.143,6 tys. zł, tj. o 19%, a realnie wzrosły o 12%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z różnych dochodów
(20.348,1 tys. zł), wpływy z usług (5.244,3 tys. zł), dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych (4.157,7 tys. zł).

Przyczyną uzyskania wyższych dochodów niż planowane było
nieuwzględnienie wszystkich źródeł dochodów oraz założenie niższych dochodów na
etapie planowania.

Kontrola wykazała, że w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przeznaczono
kwotę 2,9 tys. zł uzyskanych dochodów budżetowych na wydatki bieżące jednostki, co
stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 10 ustawy
o finansach publicznych).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 42 � Sprawy
wewnętrzne w wysokości 5.714.217,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zmniejszone o 183.466,0 tys. zł, do łącznej wysokości 5.530.751,0 tys. zł.
Zmniejszenia wydatków dotyczyły między innymi § 4050 � uposażenia żołnierzy
zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4060 � pozostałe należności
żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4420 � podróże
służbowe zagraniczne.

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.394.736,2 tys. zł, tj. 97,5% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 803.383,2 tys. zł, tj. o 17,5%, a realnie wzrosły o 11,4%.

W zrealizowanych wydatkach dominującą pozycję stanowił § 3110 �
świadczenia społeczne, gdzie wydatkowano 3.392.587,0 tys. zł, tj. 59,4% wydatków
ogółem przewidzianych w ustawie budżetowej, 61,3% budżetu po zmianach i 73,9%
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wykonania wydatków ogółem 2000 r. Istotną pozycję stanowiły również wydatki:
w § 4050 � uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
w kwocie 612.135,0 tys. zł, odpowiednio 10,7%, 11,0% i 13,3%; w § 4250 � zakup
sprzętu i uzbrojenia w kwocie 220.263,0 tys. zł, odpowiednio 3,8%, 3,9% i 4,7%;
w § 4300 � zakup usług pozostałych w kwocie 105.336,0 tys. zł, odpowiednio 1,8%,
1,9% i 2,3%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 25.928 osób, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna 997 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 300 osób, tj. o 1,1%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 2.329 osób, a w dziale 750 o 268 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.757 zł,
w tym w dziale 750 � 3.438,00 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 15,5% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 9,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 144.144,5 tys. zł,
w tym wymagalne 2.179,8 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 32,9% i 97,1%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 4.543,7 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 2000 r.
o 471,3%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 42.623,0 tys. zł i były niższe o 11,2% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach wyniósł 6,2%.
W 2000 r. dotacji budżetowej nie planowano.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 42.037,0 tys. zł i były o 10,5% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 26,2% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do
budżetu wyniosły 508,0 tys. zł i były niższe o 32% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły: nierzetelnego
prognozowania dochodów budżetowych, w tym uzyskania kwoty 1.618,7 tys. zł
(4,9%) z nieplanowanych źródeł pozyskiwania, nieterminowego przekazywania 2,2%
uzyskanych dochodów, niegospodarnego wydatkowania kwoty 1.960,0 tys. zł (0,04%
ogółu wydatków), przekroczenia ustalonego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń oraz
nierzetelnego sporządzania sprawozdań budżetowych.

Kontrola wykazała, że w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie udzielono

zamówień publicznych z naruszeniem zasad wynikających z przepisów ustawy

o zamówieniach publicznych w ogólnej kwocie 673,6 tys. zł, co stanowiło naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 12).

W Zakładzie Obsługi MSWiA (gospodarstwo pomocnicze) stwierdzono

sporządzanie sprawozdań budżetowych zawierających dane niezgodne z ewidencją

księgową, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1

pkt 14).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w  części 42 � Sprawy wewnętrzne, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Planowanie dochodów z uwzględnieniem wszystkich źródeł ich pozyskiwania.

2. Jednoznaczne uregulowanie statusu, zadań i zasad rozliczeń ośrodków

recepcyjnych.

3. Opracowanie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz

uporządkowania ewidencji w tym zakresie.

4. Zaniechanie zawierania umów zleceń na zadania wynikające z zakresów

obowiązków komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz ograniczenie przypadków

zawierania tych umów do sytuacji uzasadnionych specjalistycznym charakterem

zlecanego zadania.
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CZĘŚĆ 43 � WYZNANIA RELIGIJNE

Dochody

W 2001 r. dochodów w części 43 - Wyznania religijne nie planowano i nie

realizowano.

Wydatki

W ustawie budżetowej na rok 2001 ustalono wydatki w części 43 � Wyznania

religijne w wysokości 96.630,0 tys. zł. W 2001 r. w wyniku dokonanych zmian

w budżecie części 43 (zwiększenia i zmniejszenia) plan wydatków został zwiększony

o 40.013,9 tys. zł, do łącznej wysokości 136.643,9 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły: § 4010 � Wynagrodzenia osobowe pracowników (o 14,6 tys. zł), § 4120 �

Składki na Fundusz Pracy (o 0,4 tys. zł) oraz § 2570 � Dotacja podmiotowa z budżetu

dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (o 40.000,0 tys. zł).

Zmniejszone zostały wydatki w § 4110 � Składki na ubezpieczenia społeczne

(o 1,1 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 136.642,9 tys. zł, tj. 100% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 65.145,4 tys. zł, tj. o 91,1%, a realnie wzrosły o 81,2%.

W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki

w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75822 � Fundusz Kościelny, § 2570 �

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów

publicznych, które wyniosły 132.280,0 tys. zł (tj. 96,8% wydatków ogółem, 143,3%

w stosunku do ustawy budżetowej i 100% budżetu po zmianach). Z tej kwoty

wydatkowano na: składki do ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego duchownych -

121.541,0 tys. zł; wspomaganie działalności charytatywno-opiekuńczej -

2.626,0 tys. zł; wspomaganie działalności oświatowo-wychowawczej - 1.837,0 tys. zł;

koszty remontów zabytkowych obiektów sakralnych - 6.276,0 tys. zł.

W dziale 750 � Administracja publiczna wydatki wyniosły ogółem

4.362,9 tys. zł (tj. 3,2% ogółu wydatków, 100,3% wydatków określonych dla tego

działu w ustawie budżetowej i 100% planu po zmianach). Z tej kwoty w rozdziale
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75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

wydatkowano 4.357,5 tys. zł (tj. 100,6% w stosunku do ustawy budżetowej i 100%

budżetu po zmianach). Największe wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.597,0 tys. zł

(tj. 59,6%) poniesiono w § 3030 � Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na wypłatę

wynagrodzeń dla członków pięciu Resortowych Komisji, tj.: Międzykościelnej

Komisji Regulacyjnej, Komisji Majątkowej, Komisji Regulacyjnej (do spraw

przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko�Augsburgskiego w RP

własności nieruchomości lub ich części), Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin

Wyznaniowych Żydowskich.

W 2001 r. w części 43 - Wyznania religijne wydatki majątkowe (dział 750 -

Administracja publiczna, rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych) zrealizowano w kwocie 13,8 tys. zł (tj. 98,6% wydatków planowanych

na ten cel w ustawie budżetowej i budżecie po zmianach). W ramach wydatkowanej

kwoty zakupiono m.in. modem INTEL SWITCH 19″ 24p.10/100 (3,5 tys. zł) oraz

licencje na oprogramowanie za łączną kwotę 7,7 tys. zł. Nie planowano i nie

zrealizowano w wymienionej części budżetu państwa wydatków na finansowanie

inwestycji budowlanych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 26 osób (całość w dziale 750 -

Administracja publiczna). W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 2 osoby, tj. o 7,1%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne zatrudnienie było niższe

o 3 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.721 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wzrosło o 18,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 11,5%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 93,9 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 44,6%.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2001 r. nie wystąpiły.

W związku z nieterminowym uregulowaniem należnych wpłat na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapłacono w 2001 r. odsetki

w kwocie 30,86 zł. W 2000 r. nie wystąpiły płatności odsetek z tytułu nieterminowego

regulowania zobowiązań.

W 2001 r. w części 43 - Wyznania religijne, inne formy organizacyjno-prawne

jednostek sektora finansów publicznych (tj. zakłady budżetowe i gospodarstwa

pomocnicze oraz środki specjalne) nie występowały.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- udzielenia dwóch zamówień publicznych z naruszeniem zasad określonych
w art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Wartość ww. zamówień wyniosła 343,4 tys. zł brutto, w tym ze środków
budżetowych części 43 - Wyznania religijne sfinansowano wydatek w kwocie
5.811,83 zł9;

- odprowadzenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za miesiące styczeń i luty 2001 r. w kwocie 340,87 zł
po terminie określonym w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- nierzetelnego prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej polegającego
na zaewidencjonowaniu odsetek przypisanych do części 43 - Wyznania religijne �
na kontach księgowych prowadzonych dla części 42 - Sprawy Wewnętrzne, a także
na niewłaściwym koncie analitycznym,

- nieokreślenia w układzie wykonawczym budżetu i w planie finansowym kwoty
planowanych wydatków na rzecz PFRON.

                                                          
9 Pozostała kwota została sfinansowana ze środków budżetowych części 17 - Administracja publiczna i części

42 - Sprawy Wewnętrzne
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

w części 43 � Wyznania religijne, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie

mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji, Najwyższa Izba Kontroli w zakresie realizacji budżetu państwa

w części 43 - Wyznania religijne, wnioskowała o:

1. Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości polegających na udzielaniu

zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach

publicznych.

2. Zabezpieczanie, już na etapie planowania wydatków budżetowych, środków

na sfinansowanie wszystkich płatności wynikających z ustaw.

3. Dokonywanie, w każdym przypadku, w ewidencji finansowo-księgowej zapisów

dotyczących zdarzeń gospodarczych na właściwych kontach i w części budżetowej,

której dotyczyły wydatki.

CZĘŚĆ 44 � ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dochody

Ustawa budżetowa nie określiła dochodów dla części 44 � Zabezpieczenie

społeczne.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w wysokości 45.996 tys. zł.

W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 942 tys. zł, do łącznej wysokości

46.938 tys. zł. Zmiany w zakresie wydatków dotyczyły zwiększeń z rezerw celowych

o łączną kwotę 953 tys. zł, a także zmniejszenia o kwotę 11 tys. zł.

Zwiększenia z rezerw celowych dotyczyły:

- kwoty 26,7 tys. zł (§§ 4010 � wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 - składki
na ubezpieczenie społeczne, 4120 � składki na ubezpieczenie społeczne)
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób
odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych;
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- kwoty 926,0 tys. zł (§ 2820 � dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom) z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom (pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimy
2001/2002);

Zmniejszenia dokonano na rzecz części 83 z przeznaczeniem na dotacje dla

gmin na dofinansowanie budowy gimnazjów.

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 23 października 2001 r. w sprawie

blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa, zablokowała w części 44, do

dnia 31 grudnia 2001 r., kwotę w wysokości 8.859 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 37.307 tys. zł, tj. 79,5% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 10.104,5 tys. zł, tj. o 37,1%, a realnie wzrosły o 29,9%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków, największy udział miały

wydatki w działach:

- w dziale 853 � Opieka społeczna, w rozdziale 85395 � Pozostała działalność na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie i rozwój
ogólnokrajowego systemu POMOST wydatkowano 23.189 tys. zł, co stanowi
62,1% wydatków w części oraz 74,7% wydatków określonych w ustawie
budżetowej i 72,5% planu po zmianach;

- w dziale 750 � Administracja publiczna, wydatkowano 14.115 tys. zł, co stanowi
37,8% wydatków w części, w tym: w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych
i centralnych organów administracji rządowej, wydatkowano 13.114 tys. zł,
co stanowi 95,4% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej oraz 95,3% planu
po zmianach; w rozdziale 75000 � Integracja z Unią Europejską, wydatkowano
250 tys. zł, co stanowi 94,7% wydatków przewidzianych w ustawie budżetowej
i w planie po zmianach.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 165 osób, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 2 osoby, tj. o 1,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 34 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.652 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 11,2% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 5,4%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 0,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 546 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 488,1 tys. zł,

tj. o 47,2%. Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nieprawidłowego zaksięgowania w rozdziale 75095 � pozostała działalność w 4300
� zakup usług pozostałych, kwoty 85,0 tys. zł wydatkowanej na integrację z Unią
Europejską (kwota ta winna być zaewidencjonowana w rozdziale 75000);

- naruszenia zasady gospodarności w zakresie zawierania umów zlecenia i umów
o dzieło, a przede wszystkim zawierania umów o dzieło z pracownikami pełniącymi
funkcje kierownicze, którzy te zadania powinni wykonywać w ramach obowiązków
służbowych.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 44 � Zabezpieczenie społeczne, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rygorystyczne przestrzeganie zasady gospodarności w zakresie zawierania umów

zlecenia i umów o dzieło, a przede wszystkim niedopuszczanie do zawierania

umów o dzieło z pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze, którzy te zadania

powinni wykonywać w ramach obowiązków służbowych.

2. Wyegzekwowanie od jednostek administracji samorządowej kwot

niewykorzystanych dotacji w wysokości 241.619,07 zł wraz z należnymi

odsetkami.
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CZĘŚĆ 45 � SPRAWY ZAGRANICZNE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 154.815 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 23.378 tys. zł, tj. o 18%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 60.643 tys. zł,

tj. o 64%, a realnie wzrosły o 56%. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów w 2001 r.

został osiągnięty głównie w wyniku uzyskania wyższych niż planowano wpływów

z opłat konsularnych.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy realizowane w dziale

750, rozdział 75057 - Placówki zagraniczne � 153.770 tys. zł. Dominującą wielkość

w strukturze tych dochodów stanowiły wpływy z opłat konsularnych � 91.435 tys. zł

oraz rozliczenia z lat ubiegłych � 24.682 tys. zł stanowiące zwrot niewykorzystanych

środków budżetowych przeznaczonych na wydatki.

W toku kontroli realizacji dochodów nie stwierdzono nieprawidłowości

powodujących uszczuplenia wpływów do budżetu. Uwagi NIK odnosiły się natomiast

do braku skutecznego systemu sprawowania nadzoru nad ewidencją dochodów

budżetowych, realizowanych przez urzędy konsularne z tytułu wydawania paszportów

i wiz. Stwierdzono bowiem przypadki niespójności danych o liczbie wydanych

ww. dokumentów, występujące w ewidencji prowadzonej w placówkach,

spowodowane m.in. niesprawnym system komputerowym, który posiadał istotne wady

i ulegał częstym awariom.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 45 � Sprawy

zagraniczne w wysokości 764.301 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o kwotę 16.468 tys. zł do łącznej wysokości 780.769 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły głównie rozdziałów: 75000 - Integracja z UE, 75057 - Placówki zagraniczne

i 75060 - Pomoc zagraniczna (pomoc rozwojowa i humanitarna).
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Zrealizowane wydatki wyniosły 710.418 tys. zł, tj. 91% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 6.986 tys. zł,

tj. o 1,0%, a realnie były niższe o 6,1%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki realizowane w dziale 750 � Administracja publiczna (wykonanie w kwocie

676.000 tys. zł, tj. 95,2% budżetu resortu), w następujących rozdziałach klasyfikacji

budżetowej:

- 75057 - Placówki zagraniczne - 517.382 tys. zł, tj. 72,8% wykonania 45 części
budżetu,

- 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej �
84.110 tys. zł, tj. 11,8% wykonania 45 części budżetu.

Największą pozycję w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiły

wydatki związane z utrzymaniem 165 placówek zagranicznych. Wydatki te wyniosły

w 2001 roku 517.382 tys. zł, tj. 90,9% kwoty określonej w ustawie i 91,0% budżetu po

zmianach. Na ww. kwotę składały się wydatki dewizowe ponoszone przez placówki

zagraniczne i wydatki realizowane w kraju przez jednostki organizacyjne resortu.

Drugą co do wielkości pozycję w budżecie Ministerstwa stanowiły wydatki

zaliczane do rozdziału 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

rządowej. Wydatki te w 2001 r. wyniosły 84.110 tys. zł, tj. 99,6% kwoty określonej

w ustawie i 96,3% budżetu po zmianach. Dominującą wielkość w strukturze tych

wydatków (61,4%), stanowiły wynagrodzenia i pochodne � 51.718,6 tys. zł.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 53.384,4 tys. zł, stanowiły 68,4%

wielkości określonej w planie po zmianach. Dominująca wielkość - 45.468 tys. zł,

została przeznaczona na inwestycje, remonty i zakupy wyposażenia placówek

zagranicznych. Osiągnięte w wyniku tych wydatków efekty, to m.in. zakończenie

budowy i zakupu wyposażenia Ambasady RP w Tokio, modernizacja siedziby

Ambasady RP w Moskwie oraz remonty i adaptacje prowadzone w 42 placówkach.

Wydatki zrealizowane w Centrali Ministerstwa stanowiły kwotę 6.052,4 tys. zł.

Efektem tych wydatków była m.in. modernizacja systemu łączności w MSZ,

przebudowa sali kinowej oraz zakupy sprzętu komputerowego.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 800 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna - 775 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 18 osób, tj. o 2,3%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 16 osób, a w dziale 750 o 15 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.595 zł,

w tym w dziale 750 � 4.663 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 6,6%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 1,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 7.589 tys. zł, w tym

wymagalne 670 tys. zł, co oznacza spadek zobowiązań ogółem w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. o 37% i wzrost zobowiązań wymagalnych o 11%.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły głównie płatności związanych z realizacją

inwestycji oraz dostaw towarów i usług.

Przychody gospodarstwa pomocniczego, w 2001 r. wyniosły 26.980 tys. zł

i były niższe o 3,4% od kwoty planowanej po zmianach. Rozchody gospodarstwa

pomocniczego w 2001 r. wyniosły 26.965 tys. zł i były o 3,3% niższe od kwoty

planowanej po zmianach oraz o 5,1% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu

wyniosły 8,5 tys. zł i były niższe o 4,6% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Przychody środków specjalnych funkcjonujących w placówkach zagranicznych

w 2001 r. wyniosły 15.873 tys. zł. i były wyższe o 13% od kwoty planowanej

(po zmianach). Wydatki środków specjalnych wyniosły 26.361 tys. zł i były wyższe

o 92% od kwoty planowanej.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- niecelowego zwiększenia o 609,9 tys. zł rat płatności dokonywanych w 2001 r.
za prace projektowe związane z planowaną budową nowej siedziby Ambasady RP
w Berlinie w sytuacji braku środków na realizację inwestycji, której projekty
dotyczyły,
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- niecelowego wydatkowania 204,9 tys. zł za usługi niemieckiego architekta
przewidziane dla etapu realizacji budowy, w sytuacji, gdy budowa nowego obiektu
Ambasady RP nie została rozpoczęta,

- niecelowego wydatkowania 170,3 tys. zł na dostawę i kolportaż w maju 2001 r.
kalendarza �Europalia 2001�,

- nieprzestrzegania obowiązującego prawa przy dokonywaniu wypłat nagród
w łącznej kwocie 6.986,7 tys. zł dla członków korpusu służby cywilnej,

- niezgodnej z umową realizacji płatności 96,7 tys. zł za zakup samochodu ponad
dwa miesiące przed dostawą, mimo że umowa nie przewidywała przedpłat.

Poza tym stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia polegające m.in. na:

- niewdrożeniu nowych zasad sprawozdawczości budżetowej, wprowadzonych
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej,

- braku skutecznego systemu sprawowania nadzoru MSZ nad ewidencją dochodów
budżetowych, realizowanych przez urzędy konsularne z tytułu wydawania
paszportów i wiz,

- zaniechaniu, określonej w umowie, zasady pisemności postępowania w sprawie
zmiany harmonogramu określającego zadania rzeczowe i należności konsorcjum
opracowującego materiały promocyjne � stanowiącego podstawę płatności
w kwocie 615,6 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 45 � Sprawy zagraniczne, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wdrożenie zgodnego z obowiązującymi przepisami systemu sprawozdawczości

budżetowej.

2. Podjęcie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie ewidencji

dochodów z opłat za wydawanie paszportów i wiz oraz zapewnienie skutecznego

nadzoru nad rzetelnym ich ewidencjonowaniem.
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3. Podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w wydatkowaniu
środków, takich m.in. jak:

- niezgodne z postanowieniami umów dokonywanie płatności przed wykonaniem zadań,

- niestosowanie zasady pisemności przy wprowadzaniu zmian do umów,

- niecelowe wydatkowanie środków na wydawnictwa o nieaktualnych treściach.

CZĘŚĆ 46 � ZDROWIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 39.296 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 13.680 tys. zł, tj. o 53,9%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 13.684 tys. zł,
tj. o 53,4%, a realnie wzrosły o 45,4%.

Wyższe od planowanych dochody osiągnięto zarówno w dziale 851 � Ochrona
zdrowia (w tym w rozdziale 85195 � Pozostała działalność w kwocie 19.688 tys. zł,
co stanowiło 50,1% dochodów uzyskanych w części 46), jak i w dziale 750 -
Administracja publiczna (216 tys. zł).

Głównymi źródłami dochodów w dziale 851 � Ochrona zdrowia były wpływy
z tytułu: rejestracji leków i sprzętu medycznego � 6.624,1 tys. zł, rozliczeń procedur
wysokospecjalistycznych � 3.438,3 tys. zł, rozliczeń staży i specjalizacji medycznych
� 3.056 tys. zł, rozliczeń jednostek budżetowych � 7.209 tys. zł, natomiast w dziale
750 � Administracja publiczna, wpływy z tytułu: zwrotów środków zakładu obsługi MZ
z 2000 r. � 2.115,2 tys. zł, zwrotów firm ubezpieczeniowych za uszkodzone samochody �
31,8 tys. zł.

Zrealizowane dochody budżetowe mogłyby być wyższe od uzyskanych, gdyby
Ministerstwo Zdrowia efektywnie egzekwowało od wszystkich jednostek, którym
przekazano środki, obowiązek ich terminowego rozliczenia i zwrotu na dochody budżetowe
środków nie wydatkowanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

O braku należytej staranności w tym zakresie świadczy nierozliczenie Instytutu
Kardiologii ze środków przekazanych na realizację �Narodowego Programu Ochrony
Serca� w latach 1999 � 2000 oraz niezakończenie procesu rozliczania środków
z rezerw celowych przyznanych na realizację �Programu Restrukturyzacji w Ochronie
Zdrowia w roku 2000�.
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Na realizację dochodów budżetowych w części 46 wpływ miało również

przekazanie kwoty dewiz stanowiącej równowartość 320,2 tys. zł na leczenie

pacjentów za granicą w 2001 r. ze środków pozostałych na koniec 2000 r. na

rachunkach polskich placówek dyplomatycznych (środki te, zgodnie z ustawą

o finansach publicznych, powinny być zwrócone na dochody budżetu państwa).

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości było uszczuplenie dochodów

budżetowych w kwocie nie mniejszej niż 5.708,1 tys. zł, co stanowiło 14,5%

dochodów zrealizowanych w części 46.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 46 � Zdrowie

w wysokości 2.296.785 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 120.086 tys. zł, do łącznej wysokości 2.416.871 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.289.689 tys. zł, tj. 94,7% budżetu

po zmianach. W porównaniu do wykonania 2000 r. wydatki w ujęciu nominalnym

były niższe o 384.816 tys. zł, tj. o 14,4%, a realnie były niższe o 18,9%. Niepełne

wykonanie w 2001 r. planu wydatków w części 46 spowodowane zostało przede

wszystkim zablokowaniem wydatków, w konsekwencji postanowień rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości 1.500.501 tys. zł (65,5%

wydatków ogółem) i przeznaczone m.in. na: wysokospecjalistyczne procedury

medyczne � 603.929,2 tys. zł (tj. 95,7% planu po zmianach), programy polityki

zdrowotnej � 436.989,6 tys. zł (86,1%), publiczną służbę krwi � 84.879,6 tys. zł

(95,9%), pozostałą działalność � 75.070,9 tys. zł (73,9%), staże i specjalizacje

medyczne � 46.540,8 tys. zł (82,1%).

W 2001 r. wydatkowano ze środków, które nie wygasały z końcem 2000 r.
141.487,1 tys. zł, tj. 94,6% ogólnej kwoty określonej dla części 46 � Zdrowie
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 2000 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
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Największy udział w wydatkach ze środków niewygasających z końcem 2000 r. miały
programy polityki zdrowotnej (rozdział 8522), na realizację których wydatkowano
124.895,3 tys. zł, tj. 93,7% ogólnej kwoty zaplanowanej na ten cel. Niewykorzystane
środki w łącznej kwocie 8.365,8 tys. zł zwrócono do budżetu państwa.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1.285 osób, w tym w dziale 750 -
Administracja publiczna - 317 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było wyższe o 154 osoby, tj. o 13,6%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie
było niższe o 411 osób, a w dziale 750 o 26 osób. Przyczyną niepełnego wykonania
planu zatrudnienia w 2001 r. było m.in. niepełne uruchomienie nowopowstałych
jednostek (regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej, Centrum Egzaminów
Medycznych), pozostawienie etatów bez pełnego pokrycia finansowego oraz
ograniczenie działalności niektórych jednostek.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.671 zł,
w tym w dziale 750 � 3.528 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 8,7% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 3,0%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 8,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 105.930,7 tys. zł,
w tym wymagalne 77.128,7 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 34,7% i 25,2% (zobowiązania wymagalne
zaciągnięte w 2001 r. przez jednostki budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia oraz
wynikające z realizacji przez Ministerstwo zadań dysponenta głównego części 46,
wyniosły 3.056,3 tys. zł. Pozostała kwota zobowiązań wymagalnych - 74.072,4 tys. zł,
to zobowiązania jednostek ochrony zdrowia przejęte przez Ministra Zdrowia z dniem
1.01.1999 r.).

W 2001 r. dokonano spłaty zobowiązań wymagalnych z roku 2000 w kwocie
15.204,5 tys. zł, w tym odsetki z tytułu nieterminowej płatności stanowiły kwotę
3.834,8 tys. zł. Spłata odsetek była niższa w porównaniu do wykonania w 2000 r.
o 94,8% i dotyczyła zobowiązań Skarbu Państwa przejętych przez Ministra Zdrowia
z dniem 1 stycznia 1999 r.
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Zobowiązania ogółem powstałe w trakcie 2001 r. wyniosły 31.858,3 tys. zł,

w tym wymagalne 3.056,3 tys. zł.

Kwota niespłaconych zobowiązań zaciągniętych przez jednostki ochrony

zdrowia do 31 grudnia 1998 r. została wykazana przez Ministerstwo w sprawozdaniu

Rb-28, w rozdziale 85195, w §§ 5030 i 5070, które nie występują w klasyfikacji

paragrafów wydatków określonej przez Ministra Finansów.

Stan zobowiązań na koniec roku 2001 wykazany w sprawozdaniach

budżetowych nie wynikał z sald na poszczególnych kontach księgowych rozrachunkowych.

Do czasu zakończenia kontroli, w księgach rachunkowych Ministerstwa nie

zaewidencjonowano bowiem zobowiązań Skarbu Państwa przejętych przez Ministerstwo

Zdrowia w kwocie 74.072,4 tys. zł wykazanych w sprawozdaniach Rb-28 i Rb-Z.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 8.561 tys. zł i były niższe o 5,4% od kwoty

planowanej (po zmianach). Wydatki wyniosły 8.452 zł i były o 6,6% niższe od kwoty

planowanej po zmianach. Wpłaty do budżetu wyniosły 31 tys. zł i były niższe o 13,9%

od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości po stronie

wydatków w kwocie 129.506 tys. zł dotyczyły m.in.:

- przekazania dotacji w wysokości 14.670 tys. zł dla szpitali klinicznych
z naruszeniem art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej, zgodnie z którym przekazanie dotacji mogło nastąpić wyłącznie
za pośrednictwem państwowej uczelni medycznej,

- przekazania dotacji budżetowych w kwocie 20.016,6 tys. zł na zakupy inwestycyjne
samodzielnych publicznych zoz, dla których organem założycielskim nie był
Minister Zdrowia, z naruszeniem art. 55 ust. 2 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej,

- przekazania kwoty 37.421,2 tys. zł na realizację �Narodowego Programu Ochrony
Serca 2001� z naruszeniem § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej środków publicznych
oraz sposobu kontroli ich wykorzystania,
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- przekazania Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu środków publicznych
w kwocie 1.602,8 tys. zł  na realizację zadań w ramach �Programu powszechnych
badań przesiewowych słuchu, głosu, mowy i wzroku dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym w Polsce w latach 2001 - 2005� z naruszeniem § 4 i 7 ww.
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r.,

- zakupu i wprowadzenia do obrotu leków o wartości 15.274,9 tys. zł z naruszeniem
art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych,
materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,

- przekazania regionalnym centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w I połowie
2001 r., środków w łącznej kwocie 36.695,8 tys. zł bez zawierania z nimi
odpowiednich umów, tj. z naruszeniem § 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r.,

- sfinansowania świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych, w niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej w kwocie 3.312,1 tys. zł bez podstawy prawnej,

- naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku zamówień
o wartości 512,5 tys. zł.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono:

- nierzetelną i niegospodarną realizację �Narodowego Programu Ochrony Serca�
w latach 1999 � 2001, powodującą również naruszenie obowiązujących przepisów
prawnych,

- brak procedur postępowania umożliwiających właściwe rozliczenie jednostek,
którym przekazano środki budżetowe, definiujących pojęcia rozliczenia
merytorycznego i finansowego oraz określających tryb jego przeprowadzania,

- naruszenie postanowień ustawy o rachunkowości w trakcie zakładania ksiąg
rachunkowych dla części 46, brak w Ministerstwie instrukcji obiegu dokumentów
finansowo � księgowych,

- nieujęcie w księgach rachunkowych Ministerstwa, do czasu zakończenia kontroli,
zobowiązań Skarbu Państwa przejętych przez Ministerstwo Zdrowia w kwocie
74.072,4 tys. zł,

- finansowanie, w znacznym zakresie, zadań leżących w kompetencjach
poszczególnych departamentów w ramach umów zlecenia i umów o dzieło,

- niepoinformowanie podległych jednostek o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków w terminie określonym przez ustawę o finansach publicznych,
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- nierzetelne zaplanowanie wydatków niektórych jednostek budżetowych
finansowanych w ramach części 46,

- opóźnienie w sporządzeniu i przekazania przez Ministerstwo, jako dysponenta
głównego, wszystkich wymaganych  sprawozdań budżetowych z wykonania
w 2001 r. części 46 budżetu państwa,

- brak rzetelnego nadzoru nad wydatkowaniem kwoty 7.434,9 tys. zł przekazanej na
realizacje zadań zleconych organizacjom spoza sektora finansów publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 46 � Zdrowie.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przeprowadzenie kontroli w Instytucie Kardiologii obejmującej całość rozliczeń

Ministerstwa z tą jednostką w latach 1999 � 2001 r. Spowodowanie zwrotu

do budżetu państwa wszystkich należnych środków, w tym m.in. kwoty

3.852,8 tys. zł wynikającej z niższych, w stosunku do planowanych, kwot

wydatkowanych przez Instytut podczas zakupów sprzętu w ramach �Narodowego

Programu Ochrony Serca � 1999� i odsetek bankowych w wysokości 886,3 tys. zł

oraz kwoty 648,8 tys. zł wynikającej z rozliczenia umowy nr 1 - NPOS/00.

2. Zintensyfikowanie działań zmierzających do pełnego rozliczenia środków

z rezerw celowych budżetu państwa z lat 2000 � 2001, przeznaczonych

na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia. Wyegzekwowanie

od jednostek uczestniczących w �Programie� zwrotu środków niewykorzystanych

lub wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z należnymi odsetkami.

3. Wdrożenie w Ministerstwie Zdrowia procedur postępowania umożliwiających

rzetelne i terminowe rozliczanie jednostek, którym przekazano środki finansowe

z budżetu państwa oraz wprowadzenia w Ministerstwie instrukcji obiegu

dokumentów finansowo-księgowych.
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4. Podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do informowania jednostek

podległych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w terminie

wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

5. Ostateczne uregulowanie zaległych rozliczeń z tytułu leczenia obywateli polskich

za granicą i zobowiązań wobec polskich placówek dyplomatycznych oraz

doprowadzenia do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad

i trybu kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza

granicami kraju, a także pokrywania kosztów tych świadczeń oraz kosztów

transportu do kraju.

6. Wyegzekwowanie rozliczeń od jednostek, które otrzymały środki budżetowe

na realizację programów polityki zdrowotnej, w szczególności od Krajowego

Centrum ds. AIDS oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

7. Podjęcie inicjatywy w celu zdefiniowania pojęcia �programu polityki zdrowotnej

państwa� oraz zasad jego finansowania i rozliczania.

8. Uregulowanie sposobu postępowania w przypadku zakupu leków

antyretrowirusowych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz zwiększenia kontroli

i nadzoru nad gospodarką tymi lekami.

9. Dokonanie analizy zatrudnienia, szczególnie pod kątem celowości wydatkowania

środków na umowy cywilnoprawne.

10. Ograniczenie wydatków w rozdziale 85195 � Pozostała działalność, z tytułu umów

zlecenia i umów o dzieło na wykonanie prac należących, zgodnie z regulaminem

organizacyjnym, do zadań poszczególnych departamentów. Przestrzeganie

obowiązku uzyskiwania kontrasygnaty głównego księgowego przy zawieraniu

przez Ministerstwo Zdrowia umów zleceń i umów o dzieło.

11. Wyegzekwowanie od zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy

na specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu

rezydenckiego, zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych w 2001 r.

środków, wraz z należnymi odsetkami.
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12. Wyegzekwowanie od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej zwrotu do budżetu państwa środków

w kwocie 70,8 tys. zł wydatkowanych w 2001 r. niezgodnie z postanowieniami

umowy na udzielanie świadczeń medycznych.

CZĘŚĆ 47 � RZĄDOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 16,0 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 11,9 tys. zł, tj. o 299,1%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 18,9 tys. zł, tj. o 54,3%,

a realnie zmalały o 56,7%.

Głównym źródłem dochodów były wpływy z różnych dochodów (§ 097)

w kwocie 14,0 tys. zł, w tym głównie nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe (10,1 tys. zł) w związku z przekroczeniem przez ubezpieczonych

pracowników RCSS górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek

na te ubezpieczenia, przede wszystkim ze względu na dochody osiągane z tytułu

zatrudnienia poza RCSS.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły wystąpienia opóźnień w odprowadzaniu uzyskanych dochodów na rachunki

właściwych terenowo urzędów skarbowych. W stosunku do terminów określonych

przepisami opóźnienia (4 przypadki) wyniosły od 8 do 11 dni i dotyczyły kwoty

4,1 tys. zł, która stanowiła 25,8% łącznych dochodów Centrum w roku 2001.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 47 - RCSS

w wysokości 12.919,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 22,4 tys. zł,

tj. o 0,17%, z rezerw celowych i jednocześnie zmniejszone o kwotę 22,2 tys. zł,

przeznaczając te środki na nową pozycję rezerw celowych (dofinansowanie budowy

gimnazjów). W wyniku powyższego plan wydatków po zmianach wyniósł

12.919,2 tys. zł.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 10.830,6 tys. zł, tj. 83,8% budżetu

po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 7.098,3 tys. zł, tj. o 39,6%, a realnie były niższe o 42,7%.

Z ogólnych wydatków poniesionych w roku 2001, kwotę 10.756,3 tys. zł

(99,3%) stanowiły wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, 69,8 tys. zł (0,6%)

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 4,5 tys. zł

(0,04%) w dziale 752 - Obrona narodowa.

W poniesionych wydatkach w dziale 750 główną pozycję stanowiły

wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4070, 4110, 4120),

w wysokości 6.063,3 tys. zł, tj. 56,4%. W odniesieniu do ustawy budżetowej wydatki

te stanowiły 99,4% i tyle samo w odniesieniu do budżetu po zmianach.

Na wydatki majątkowe w 2001 r. RCSS dysponowało kwotą 259,0 tys. zł.

Środki wykorzystano w 48,0%, wydatkując na zakupy inwestycyjne kwotę

124,2 tys. zł. Do głównych wydatków majątkowych należały zakupy urządzeń

powielających o wartości 84,0 tys. zł oraz oprogramowania o wartości 27,3 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 118 osób, w całości w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było

niższe o 172 osoby. W porównaniu do planowanego limitu przeciętne zatrudnienie

było niższe o 16 osób (tj. o 11,9%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.670 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wzrosło o 25,6% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 19,0%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 13,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 438,8 tys. zł,
co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 49,7%. Ich
spadek związany był ze zmniejszeniem zatrudnienia w części 47 i zmniejszeniem się
zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r. o 53,2%.
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(z 315,9 tys. zł do 150,7 tys. zł). W 2001 r., podobnie jak w 2000 r., nie występowały
zobowiązania wymagalne. Nie zapłacono również odsetek za zwłokę z tytułu
nieterminowego regulowania zobowiązań.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:

- opóźnień (od 8 do 11 dni) w przekazywaniu części dochodów w kwocie 4,1 tys. zł,
tj. 25,8% całości dochodów,

- niezakończenia do 20 marca 2002 r. pełnych rozliczeń z tytułu nieodpłatnego
użytkowania przez Ministerstwo Gospodarki pomieszczeń i sprzętu należącego do
RCSS. Użytkowanie to związane było z przejęciem przez Ministerstwo zadań
należących do działu administracji rządowej � rozwój regionalny (część 34
budżetu),

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 47 � Centrum Studiów Strategicznych, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Utworzenie systemu kontroli wewnętrznej w RCSS, stosownie do wniosku NIK
sformułowanego po kontroli wykonania budżetu za rok 2000.

2. Zapewnienie przestrzegania terminów odprowadzania dochodów budżetowych
na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

3. Pilne zakończenie inwentaryzacji sprzętu będącego własnością RCSS, a użytkowanego
przez Biura Rozwoju Regionalnego oraz rozliczeń majątkowych pomiędzy
Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, a Ministerstwem Gospodarki z tytułu
użytkowania pomieszczeń i sprzętu przez byłych pracowników Centrum.

CZĘŚĆ 48 � PAŃSTWOWY URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 12.061,8 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 6.973,2 tys. zł, tj. o 36,6%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 6.160,6 tys. zł,
tj. o 33,8%, a realnie były niższe o 37,3%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były różne dochody - 11.847,8 tys. zł
(na które m.in. złożyły się dochody z tytułu wpłat zaliczek przez zakłady ubezpieczeń
na koszty nadzoru � 11.735,8 tys. zł i dochody z tytułu kar � 81,2 tys. zł) oraz różne
opłaty � 205,2 tys. zł.

Ustawa budżetowa na 2001 r., jako główne źródło dochodów PUNU, ustaliła
wpłaty zaliczek dokonane przez zakłady ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru
w wysokości 18.760 tys. zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu było niższe
o 6.993,4 tys. zł, tj. o 37,3% od dochodów planowanych. Niskie w stosunku do planu
wykonanie dochodów z tytułu wpłat zaliczek wynikało ze sposobu rozliczania
omawianych wpłat.

Nie stwierdzono w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie gromadzenia
dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 48 - PUNU
w wysokości 19.035 tys. zł. W ciągu 2001 r. planowane wydatki nie uległy zmianom.

Zrealizowane wydatki wyniosły 13.793,4 tys. zł, tj. 72,5% wydatków
przewidzianych w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były
w ujęciu nominalnym niższe o 11.859,2 tys. zł, tj. o 43,3%, a realnie były niższe
o 46,2%.

Znaczny spadek wydatków w 2001 r. w porównaniu do roku ubiegłego był
skutkiem jednorazowych wydatków w 2000 r. na łączną kwotę 11.287,4 tys. zł na
zakup siedziby dla PUNU, wyposażenie tego budynku, przeprowadzkę i remont
zwróconych pomieszczeń, wydatki majątkowe związane z dostosowaniem
zakupionego budynku do potrzeb administracji państwowej. Obniżenie wydatków
było również skutkiem zaprzestania dokonywania opłat czynszowych za wynajem
poprzedniej siedziby PUNU.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków, największy udział miały
wydatki poniesione na wynagrodzenia - 8.380,8 tys. zł (60,8% wydatków ogółem),
zakup usług pozostałych - 2.497,9 tys. zł (18,1%), składki na ubezpieczenia społeczne
- 1.062,9 tys. zł (7,7%), zakup materiałów i wyposażenia - 432,4 tys. zł (3,1%),
szkolenie członków korpusu służby cywilnej - 267,8 tys. zł (1,9%).
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Z zaplanowanych w ustawie budżetowej środków na inwestycje w kwocie

1.000,0 tys. zł wydatkowano 221,6 tys. zł, tj. 22,2%. W kwocie tej najwyższy udział

miały wydatki na modernizację siedziby PUNU - 88,8 tys. zł oraz zakup sprzętu

komputerowego i oprogramowania 81,5 tys. zł. W 2001 r. nie zrealizowano m.in.

zakupu sprzętu komputerowego i zaplanowanej wymiany samochodu osobowego.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 99 osób, wszystkie w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było wyższe o 2 osoby, tj. o 2,1%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 4 osoby, tj. o 3,9%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 7.054,5 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 7,9% w ujęciu nominalnym, a realnie wrosło o 2,3%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 1,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 690,3 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 2%. Na koniec

grudnia 2001 r. i w trakcie roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu w części 48

� Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, nie stwierdzając nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 49 � URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 700,5 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 132,5 tys. zł, tj. o 23,3%. W porównaniu

do 2000 r. dochody w ujęciu nominalnym były wyższe o 611,8 tys. zł, tj. o 689,7%,

a realnie wzrosły o 648,4%.
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Wysoki wskaźnik uzyskanych dochodów wynikał z tego, że wielkość

dochodów oszacowanych w ustawie budżetowej na 15% planowanych wpływów

ze środków specjalnych, z których w całości pochodzą dochody, przepisem art. 24

ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach

1999-2001, została zwiększona do 18,5% tych wpływów. W 2000 r. Urząd nie

odprowadzał wpłat do budżetu z tego tytułu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 49 � Urząd

Zamówień Publicznych w wysokości 4.761 tys. zł. W 2001 r. w wyniku dokonanych

zmian w budżecie UZP (zwiększenia i zmniejszenia) plan wydatków został zmniejszony

o 8 tys. zł - do wysokości 4.753 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły § 4020 -

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 21 tys. zł,

a zmniejszenia § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 tys. zł i § 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.448 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 186 tys. zł,

tj. o 4%, a realnie były niższe o 9%.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane było blokadą środków

budżetowych w wysokości 305 tys. zł, dokonaną na podstawie rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków

w budżecie państwa na 2001 r.

W strukturze zrealizowanych wydatków (całość w dziale 750 - Administracja
publiczna), największy udział miały wydatki poniesione w ramach rozdziału 75001 �
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w kwocie
4.408 tys. zł, tj. 99,1% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty dominującą pozycję
stanowiły wydatki na wynagrodzenia - 2.872 tys. zł, tj. 64,6% wydatków w części 49.
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
wpłaty na PFRON) stanowiły kwotę 526 tys. zł, tj. 11,8% wydatków części 49.
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Na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano kwotę 553 tys. zł (12,4%
wydatków ogółem) na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 168 tys. zł (3,8%
wydatków ogółem).

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w wysokości
148 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 16 tys. zł. Zakupiono sprzęt i programy
komputerowe, zrezygnowano z niektórych zakupów sprzętu informatycznego
i samochodu osobowego.

W ramach rozdziału 75000 - Integracja z Unią Europejską z zaplanowanej
w ustawie budżetowej kwoty 109 tys. zł wydatkowano 40 tys. zł, tj. 36,7% planu
(0,9% wydatków ogółem). Zrezygnowano z udziału w konferencjach i szkoleniach
zagranicznych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. (całość w dziale 750 � Administracja
państwowa) wyniosło 72 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było wyższe o 4 osoby, tj. o 5,9%.

W porównaniu do planowanego zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie było
niższe o 4 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.324 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 3%.

W porównaniu do planowanego (po zmianach) na 2001 r., przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 3,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 231 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 19,7%. Były
to zobowiązania niewymagalne.

Nie wystąpiły płatności odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Przychody środków specjalnych pod nazwą �Odwołania� (przeznaczonych
do obsługi postępowania odwoławczego w sprawach o udzielanie zamówień
publicznych) w 2001 r. wyniosły 5.239 tys. zł i były wyższe o 38,4% od kwoty
planowanej (po zmianach). Działalność finansowana w formie środków specjalnych
w 2000 r. i 2001 r. nie była dotowana z budżetu państwa.
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Wydatki środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 4.469 tys. zł i były o 38,9%

wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 19,1% wyższe niż wykonanie

w 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 700 tys. zł. W 2000 r. UZP nie dokonywał

wpłat do budżetu z tego tytułu.

Nowela ustawy o zamówieniach publicznych z dniem 15 grudnia 2000 r.

rozszerzyła zakres środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych o wpływy

i wydatki związane z wydawaniem przez Urząd publikacji z zakresu zamówień

publicznych (art. 9a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych). W 2001 r. nie były planowane i realizowane przychody

i rozchody z tej działalności. Wszelkie obowiązki i koszty związane z wydawaniem

Dziennika Urzędowego Prezesa Urzędu � Biuletynu Zamówień Publicznych przejęło,

na podstawie umowy z 1995 r., Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów, które zatrzymuje w całości wpływy ze sprzedaży Biuletynu.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za rok 2001 w części 49 � Urząd Zamówień Publicznych, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o przystąpienie do gromadzenia

wpływów i ponoszenia wydatków, w ramach środków specjalnych Urzędu Zamówień

Publicznych, związanych z publikacjami UZP dotyczącymi zamówień publicznych �

zgodnie z przepisami art. 9a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.

o zamówieniach publicznych lub o wdrożenie procesu legislacyjnego, mającego

na celu nowelizację bądź uchylenie tych przepisów.

CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 57.931 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 14.731 tys. zł, tj. o 34,1%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 13.078 tys. zł,

tj. o 29,2%, a realnie wzrosły o 22,4%.
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Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były opłaty za udzielone koncesje

w kwocie 57.332 tys. zł.

Przekroczenie planu dochodów było wynikiem zwiększenia wpływów z tytułu

opłat koncesyjnych, a także wzrostu liczby podmiotów koncesjonowanych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 50 - Urząd

Regulacji Energetyki w wysokości 43.000 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 95 tys. zł, do łącznej wysokości 43.095 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły dodatków dla urzędników służby cywilnej i sfinansowania skutków zmiany

mnożnika dodatku urzędników służby cywilnej, zatrudnionych w Urzędzie Regulacji

Energetyki (paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe i paragraf 4020 - składki

na Fundusz pracy).

Zrealizowane wydatki wyniosły 35.175 tys. zł, tj. 81,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.756 tys. zł,

tj. o 8,5%, a realnie wzrosły o 2,8%.

Dominującą pozycję stanowiły wydatki rozdziału 75001 - Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej zaplanowane w wysokości

42.845 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 35.074 tys. zł, stanowiącej 82,0% kwot

przyjętych w ustawie budżetowej, 81,9% planu po zmianach i 99,7% wydatków

ogółem.

W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły łącznie

23.540 tys. zł (66,9% ogółu wydatków, a 94,7% budżetu po zmianach) a czynsze

najmu powierzchni biurowych - 6.630 tys. zł (18,8% ogółu wydatków). Wydatki

majątkowe w kwocie 194 tys. zł (0,6% ogółu wydatków i 3,1% budżetu po zmianach)

obejmowały zakup sprzętu informatycznego, drukarek i programów komputerowych

oraz klimatyzatorów. W porównaniu do wykonania 2000 r. wydatki na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi wzrosły o 4.207 tys. zł, tj. o 21,8%, wydatki na czynsze były

niższe o 794 tys. zł, tj. o 10,7%, a wydatki majątkowe były niższe o 209 tys. zł,

tj. o 48,0%.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 278 osób, w całości w dziale 750 -

Administracja publiczna. Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było identyczne jak

w roku 2000.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. limitu zatrudnienia przeciętne

zatrudnienie było niższe o 2 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 6.012 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 11,4% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 7,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie było wyższe o 3,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.743 tys. zł

(zobowiązania wymagalne nie wystąpiły), co oznacza spadek w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. o 34,6%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. odsetek nie płacono.

Nie stwierdzono nieprawidłowości po stronie wydatków.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 50 - Urząd Regulacji Energetyki, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 51 � URZĄD SŁUŻBY CYWILNEJ

Dochody

Zrealizowane dochody wyniosły 103,5 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były niższe o 88,5 tys. zł, tj. o 46,1%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 84,7 tys. zł, tj. o 45%, realnie były niższe

o 47,9%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu: opłat za
przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (56,7 tys. zł),
zwrotów należności z tytułu wydatków budżetowych poniesionych w 2000 r.
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na eksploatację budynku przy Al. J. Ch. Szucha 2/4 (21,7 tys. zł), niepodjętych
wynagrodzeń zgromadzonych na rachunku sum depozytowych wraz z oprocentowaniem
(11,3 tys. zł), zwrotów nadpłat za faktury z lat ubiegłych (5,2 tys. zł).

Na niską realizację dochodów Urzędu miało wpływ, niemożliwe
do przewidzenia na etapie sporządzania projektu budżetu na 2001 r., wypowiedzenie
przez Ambasadę Indii z dniem 1 stycznia 2001 r., umowy najmu lokalu w części
mieszkalnej budynku przy Al. J. Ch. Szucha 2/4. Dochody z tego tytułu stanowiły
54,3% planowanych dochodów.

Na zmniejszenie dochodów wpłynęła również, niższa niż zakładano liczba osób
przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 51 � Urząd Służby
Cywilnej w wysokości 10.908 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone
decyzjami Ministra Finansów o 992,8 tys. zł oraz zmniejszone o kwotę 17 tys. zł,
postawioną do dyspozycji Ministra Finansów przez Szefa Służby Cywilnej w związku
z oszczędnościami w wydatkach, powstałymi po wejściu w życie rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r., zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe. W planie po zmianach wydatki budżetowe
w części 51 ustalone zostały na kwotę 11.883,8 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły
wydatków na sfinansowanie: szkoleń centralnych związanych z funkcjonowaniem
służby cywilnej o 925,0 tys. zł (rozdział 75095, § 4550), skutków zmiany mnożnika
dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 15 urzędników służby cywilnej
zatrudnionych w Urzędzie Służby Cywilnej o kwotę 56,9 tys. zł (rozdział 75001,
§ 4020 - 47,3 tys. zł, § 4110-4120 - 9,6 tys. zł) oraz sfinansowanie od dnia
1 października 2001 r. dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi)
dla 4 urzędników służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie Służby Cywilnej
o 10,9 tys. zł (rozdział 75001, § 4020 - 9,0 tys. zł, § §4110- 4120 - 1,9 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 10.950,5 tys. zł, tj. 92,1% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 1.045,9 tys. zł, tj. o 8,7%, a realnie były niższe o 13,5%.
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Dominujące wydatki w ramach części 51 � Urząd Służby Cywilnej poniesione

zostały w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

rządowej (81,5% wydatków ogółem, w tym wydatki poniesione na wypłaty

wynagrodzeń 4.516,6 tys. zł (§§ 4010-4100 - 41,2% wydatków ogółem). Ponadto

Urząd Służby Cywilnej poniósł wydatki w rozdziałach: 75000 � Integracja z Unią

Europejską w wysokości 302,2 tys. zł, tj. 2,8% wydatków w części 51,

75046 - Komisje egzaminacyjne w wysokości 859,7 tys. zł, tj. 7,8% wydatków

ogółem, 75095 - Pozostała działalność w wysokości 864,7 tys. zł, tj. 7,9% wydatków

ogółem.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (w całości zaplanowane i zrealizowane

w rozdziale 75001) w wysokości 71,3 tys. zł, stanowiły 54,0% wydatków określonych

w ustawie budżetowej i wynosiły 0,7% wydatków budżetowych ogółem. W ramach

wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały zakupy 11 sztuk komputerów za łączną

kwotę 61,7 tys. zł oraz drukarki laserowej za kwotę 9,6 tys. zł.  Zrealizowane wydatki

były zgodne z planem rzeczowo-finansowym.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r., realizowane w całości w dziale 750 �

Administracja publiczna, wyniosło 97 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 9 osób, tj. o 10,2%. W porównaniu

do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 5 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.880 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

niższe o 0,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 439,9 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W 2001 r. nie płacono odsetek z tytułu

nieterminowego regulowania zobowiązań.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienie dotyczyło przekazania dochodów

budżetowych, w łącznej wysokości 25,2 tys. zł (tj. 24,3%), po terminie określonym

przepisami. Uchybienie to nie spowodowało następstw dla wykonania budżetu.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za rok 2001 w części 51 - Urząd Służby Cywilnej, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o przestrzeganie obowiązujących

terminów odprowadzania dochodów budżetowych.

CZĘŚĆ 52 � URZĄD OCHRONY PAŃSTWA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.839,4 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 639,4 tys. zł, tj. o 53,3%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 27,8%,

a realnie wzrosły o 21,2%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z usług � 820,2 tys. zł,

wpływy z różnych dochodów � 485,8 tys. zł i wpływy do budżetu części zysku

z gospodarstwa pomocniczego � 300,4 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 52 � Urząd

Ochrony Państwa w wysokości 419.988,0 tys. zł, z tego w dziale 754 �

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. � 419.161,0 tys. zł i w dziale 853 � Opieka

społeczna � 827,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki nie zostały zmienione.

Zrealizowane wydatki wyniosły 393.031,9 tys. zł, tj. 93,6% wydatków

ustalonych w ustawie budżetowej, przy czym w dziale 754 wydatki wyniosły

392.352,0 tys. zł, tj. 93,6%, a w dziale 853 wydatki wyniosły � 679,9 tys. zł, tj. 82,2%

wydatków ustalonych w ustawie budżetowej. Niewykorzystaną kwotę 28,0 tys. zł

zwrócono do budżetu państwa.

W porównaniu do 2000 r. wydatki ogółem były w ujęciu nominalnym wyższe

o 16.797,8 tys. zł, tj. o 4,5%, a realnie były niższe o 1,0%.
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Struktura wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303 i 311) ustalone w ustawie
budżetowej na kwotę 31.177,0 tys. zł zrealizowane zostały w wysokości
31.343,3 tys. zł. W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej
świadczenia na rzecz osób fizycznych były wyższe o 166,3 tys. zł, tj. o 0,5%,
a w porównaniu do 2000 r. były nominalnie wyższe o 4.814,7 tys. zł, tj. o 18,2%,
a realnie wyższe o 13,0%,

- wydatki bieżące ustalone w ustawie budżetowej na kwotę 361.091,0 tys. zł,
zrealizowane zostały w wysokości 342.294,9 tys. zł. W porównaniu do kwoty
ustalonej w ustawie budżetowej (po zmianach) wydatki bieżące były niższe
o 18.796,1 tys. zł, tj. o 5,2%, natomiast w porównaniu do 2000 r. były nominalnie
wyższe o 12.444,1 tys. zł, tj. o 3,7%, a realnie niższe o 1,6%.

W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na uposażenia

i wynagrodzenia (§§ 4010, 4040 - 4080) - 245.032,3 tys. zł (62,3% ogółu wydatków) �

w 2000 r. było to 57,1%, w tym wydatki na uposażenia funkcjonariuszy (§§ 4050-

4080) - 235.408,3 tys. zł (59,9%).

W porównaniu do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej wydatki

na uposażenia i wynagrodzenia były niższe o 13.192,0 tys. zł, tj. o 5,1%,

a w porównaniu do 2000 r. wydatki były nominalnie wyższe o 30.028,7 tys. zł,

tj. o 13,9%, a realnie były wyższe o 8,1%.

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych (§ 6050) ustalone

w ustawie budżetowej na 14.311,0 tys. zł dotyczyły tylko rozdziału 75401.

Zrealizowane wydatki wyniosły 10.841,6 tys. zł (75,8% planowanej kwoty).

W porównaniu do 2000 r. wydatki na finansowanie inwestycji były nominalnie niższe

o 9.013,1 tys. zł, tj. o 45,4%, a realnie niższe o 10.105,1 tys. zł, tj. o 48,3%.

Przeciętne miesięczne uposażenie brutto funkcjonariuszy w 2001 r. wyniosło

3.167 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne uposażenie brutto

funkcjonariuszy wzrosło nominalnie o 8,0%, a realnie wzrosło o 2,5%. Wzrost

uposażenia spowodowany był podwyższeniem w 2001 r. wskaźnika przeliczeniowego

uposażeń funkcjonariuszy UOP z 2,18 do 2,25 kwoty bazowej stanowiącej przeciętne

uposażenie funkcjonariuszy UOP.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników cywilnych w 2001 r.

wyniosło 1.334 zł i w porównaniu do 2000 r. wzrosło nominalnie o 8,4%, a realnie

o 2,9%.

Zobowiązania ogółem na koniec 2001 r. wyniosły 8.407,8 tys. zł, w tym

zobowiązania wymagalne 4,0 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 26,7% i 99,7%. Powstanie zobowiązań

spowodowane było nieprzekazaniem przez Ministerstwo Finansów środków

budżetowych w kwocie 26.928,0 tys. zł.

Przychody gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 2.518,8 tys. zł i były niższe o 0,5% od kwoty planowanej po zmianach. Dla

gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych nie planowano dotacji.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 2.274,5 tys. zł i były wyższe o 0,1% od kwoty planowanej (po zmianach)

i niższe o 75,8% od kwoty uzyskanej w 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły

300,4 tys. zł i były wyższe ponad 10-krotnie od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 52 � Urząd Ochrony Państwa, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wszechstronną analizę potencjalnych źródeł dochodów, aby zapewnić rzetelne ich

planowanie.

2. Spowodowanie ujęcia w zakładowym planie kont należności długoterminowych.

3. Spowodowanie zwiększenia obsady etatowej Wydziału Kontroli Finansowo-

Gospodarczej Biura Finansów dla zwiększenia skuteczności i zapewnienia

szerszego zakresu nadzoru nad gospodarką finansową w Urzędzie Ochrony

Państwa.
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CZĘŚĆ 53 � URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 6.302,0 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 5.002,0 tys. zł, tj. o 384,8%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 3.021,0 tys. zł, tj. o 92,1%, a realnie wzrosły o 82,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z tytułu zapłaconych
kar pieniężnych nałożonych przez Prezesa Urzędu za stosowanie praktyk
monopolistycznych przez podmioty gospodarcze w wysokości 4.711,7 tys. zł, wpływy
z najmu powierzchni biurowej w budynku administrowanym przez gospodarstwo
pomocnicze w wysokości 1.000,0 tys. zł oraz nadwyżka gospodarstwa pomocniczego
za 2000 r. w wysokości 548,2 tys. zł.

Przyczyną rozbieżności pomiędzy kwotami planowanych i zrealizowanych
dochodów było niezaplanowanie dochodów z tytułu kar pieniężnych nakładanych
przez Prezesa Urzędu w postępowaniu antymonopolowym.

Nieprawidłowość stwierdzona w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyła opóźnień (do 20 dni) w przekazywaniu dochodów w I kwartale
2001 r. na  rachunek bieżący urzędu skarbowego, w kwocie 664,2 tys. zł.

Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej po stronie dochodowej.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 53 � Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wysokości 21.212,0 tys. zł.  W ciągu 2001 r.
wydatki zostały zwiększone o kwotę 867,3 tys. zł, do łącznej wysokości 22.079,3 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie § 4020 � wynagrodzenia osobowe
pracowników służby cywilnej, § 4210 � materiały i wyposażenie, § 4300 � zakup
usług pozostałych i § 4422 � współfinansowanie podróży zagranicznych, w tym
w ramach Integracji z Unią Europejską.

Zrealizowane wydatki wyniosły 20.541,0 tys. zł, tj. 93,0% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.731,0 zł, tj. o 15,4%, a realnie wzrosły o 1.751,0 tys. zł, tj. 9,3%.
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Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w 2001 r., 12.740,0 tys. zł, tj. 62,0%

stanowiły wydatki w dziale 750 - Administracja Publiczna, a 7.801,0 tys. zł, tj. 38,0%

stanowiły wydatki w dziale 500 - Handel. Głównymi pozycjami wydatków

w części 53 - UOKiK stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości

13.900,0 tys. zł, tj. 67,7% ogółu wydatków, wydatki rzeczowe � 3.367,9 tys. zł,

tj. 16,4% oraz dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 2.165 tys. zł, tj. 10,5%.

Na wydatki inwestycyjne (§ 6060) UOKiK dysponował kwotą 1.549,0 tys. zł

(tj. 7,3% budżetu po zmianach). Środki te Urząd wykorzystał w 48,6%. Do głównych

wydatków inwestycyjnych należały: zakup 13 szt. samochodów osobowych za kwotę

545,6 tys. zł, 13 szt. kserokopiarek za kwotę 116,6 tys. zł i sprzętu komputerowego

wraz z oprogramowaniem za kwotę 49,3 tys. zł. Powyższe kwoty zostały

wydatkowane celowo i gospodarnie, z zachowaniem trybów wynikających z ustawy

o zamówieniach publicznych.

Przekazane z budżetu państwa środki w kwocie niższej od planowanej

o 1.483,0 tys. zł, nie pozwoliły na zrealizowanie niektórych zadań ujętych w planie

finansowym Urzędu, w tym m.in. zakupu nowoczesnego sprzętu dla laboratoriów

kontrolno-analitycznych, sprzętu komputerowego, pomocy dla organów samorządowych

w zakresie ochrony konsumentów, publikacji niekomercyjnych wydawnictw dla

konsumentów oraz prowadzenia badań konsumenckich towarów i usług.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 324 osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna 220 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 68 osób, tj. o 26,6%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie

było niższe o 27 osób, tj. o 7,7%, w tym w dziale 750 było wyższe o 3 osoby,

a w dziale 500 było niższe o 7 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.080 zł,
w tym w dziale 750 � 3.280 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 3,4% w ujęciu nominalnym, a realnie
było niższe o 2,0%.
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W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto było wyższe o 11,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.229,7 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 29,5%.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. nie płacono odsetek.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 5.913,4 tys. zł

i były wyższe o 18,3% od kwoty planowanej (po zmianach). W 2001 r. gospodarstwo

pomocnicze nie otrzymało dotacji budżetowej.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 3.658,4 tys. zł i były

niższe o 8,5% od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 9,3% wyższe niż wykonanie

2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 1.548,2 zł tys. zł i były wyższe o 4,6% od wpłat

zrealizowanych w 2001 r.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

- naruszenia postanowień art. 16 w zw. z art.17 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych wskutek nieprzestrzegania obowiązku prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 39,7 tys. zł w sposób gwarantujący
zachowanie uczciwej konkurencji;

- naruszenia postanowień art. 133 § 2 Kodeksu Pracy poprzez dopuszczenie
do przekroczenia przez kierowców samochodów służbowych rocznego limitu
godzin nadliczbowych. Wskutek powyższego wydatkowano dodatkowo 31,5 tys. zł;

- nierzetelnego wypełniania kart drogowych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w części 53 � Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pomimo stwierdzonych

istotnych nieprawidłowości nie mających jednakże zasadniczego wpływu

na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapewnienie przestrzegania obowiązujących terminów odprowadzania dochodów

Urzędu na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

2. Niedopuszczenie do naruszeń przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy

prowadzeniu w Urzędzie i podległych jednostkach postępowań o udzielenie

zamówienia publicznego.

3. Uregulowanie zasad wykorzystywania samochodów służbowych oraz przestrzeganie

dopuszczalnego czasu pracy kierowców.

CZĘŚĆ 54 � URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB
       REPRESJONOWANYCH

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 86 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 16 tys. zł, tj. o 22,8%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 7 tys. zł, tj. o 8,9%, a realnie były

wyższe o 3,6%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: sprzedaż miesięcznika

�Kombatant� � 57,5 tys. zł, zwrot nie wykorzystanych dotacji otrzymanych w 2000 r.

przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych � 26,3 tys. zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie planowania i gromadzenia dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 54 � Urząd do

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wysokości 124.027 tys. zł. W ciągu

2001 r. wydatki Urzędu zostały zwiększone o kwoty 106.799 tys. zł i 5,4 tys. zł oraz

zmniejszone o 21,8 tys. zł do łącznej wysokości 230.810 tys. zł. Zwiększenia

wydatków dotyczyły działu 853 Opieka społeczna, rozdziału � 85323 Państwowy

Fundusz Kombatantów, działu 750 � Administracja publiczna, rozdział 75001 �

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Zmniejszenie

wydatków dotyczyło działu 750 � Administracja publiczna, rozdział 75001 � Urzędy

naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 222.855 tys. zł, tj. 96,5% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 105.683 tys. zł, tj. o 90,2%, a realnie wzrosły o 80,3%.

Główne wydatki poniesiono na dotację dla Państwowego Funduszu
Kombatantów, która wyniosła 208.678 tys. zł, tj. 96,8% wydatków ustalonych
w ustawie budżetowej i budżecie po zmianach. W porównaniu do 2000 r. dotacja
ta była w ujęciu nominalnym wyższa o 106.024 tys. zł, tj. o 103,3%, a realnie była
wyższa o 92,7%.

Na pokrycie kosztów działalności Urzędu wydano 13.129 tys. zł, tj. 95,9%
kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i 96,0% budżetu po zmianach. W porównaniu
do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 228 tys. zł, tj. o 1,7%,
a realnie były niższe o 3,6%. Udział tej kwoty w wydatkach części 54 budżetu państwa
wynosił 5,9%.

W dziale 851 � Ochrona zdrowia, wydatki (składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)
zrealizowano w wysokości 15 tys. zł, tj. 14,8% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej
i w budżecie po zmianach (101 tys. zł).

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (dział 853 � Opieka społeczna, rozdział 85395 � Pozostała
działalność) wydano 65 tys. zł, tj. 43,9% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej
i w budżecie po zmianach (148 tys. zł).

Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921 � Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 � Pozostała działalność) wydatkowana kwota

wyniosła 968 tys. zł, tj. 70,0% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i w budżecie

po zmianach (1.382 tys. zł).

Przyznane dotacje zostały wykorzystane m.in. na: organizację centralnych

obchodów 66 rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, organizację i udział

w uroczystościach związanych z obchodami 60 rocznicy walk o Tobruk, organizację

wyjazdu grupy byłych więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen na uroczystości
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związane z obchodami rocznicy wyzwolenia obozu, przygotowanie materiałów

historycznych do cyklu filmów �Polskie państwo podziemne � struktury cywilne�,

przygotowanie wystawy �Dzień powszedni Pawiaka w latach 1939 - 1944�.

Limit wydatków inwestycyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na 2001 r.

wyniósł 52 tys. zł. Na zakupy inwestycyjne wykorzystano 97,4% zaplanowanych

środków, z tego na zakup środków trwałych wykorzystano 36 tys. zł, tj. 69%

zaplanowanych środków. Zakupiono 6 zestawów komputerowych, 3 zasilacze

awaryjne, 1 drukarkę i 1 niszczarkę. W porównaniu do 2000 r. wartość zakupów

środków trwałych w 2001 r. była niższa o 70 tys. zł, tj. o 66%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 236 osób, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 7 osób, tj. o 2,9%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 16 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.965 zł,

i w porównaniu do 2000 r. było wyższe o 10,3% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 4,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto było wyższe o 6,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 817 tys. zł, w tym

wymagalne 125 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. odpowiednio o 3,3% i 100%.

Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w 2001 r. nie zapłacono

odsetek.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nietrafnego planowania wydatków budżetowych w dziale 851 � Ochrona zdrowia,
rozdziale 85156 � składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wskutek czego wydatki
zrealizowano w wysokości 15 tys. zł, tj. 14,8% kwoty zaplanowanej w ustawie
budżetowej i w budżecie po zmianach,
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- niepełnego rozliczenia 1 umowy, tzn. bez zwrotu wykorzystanej kwoty dotacji
w wysokości 1,6 tys. zł oraz dwukrotnego przyjęcia zwrotu niewykorzystanej
dotacji na to samo zadanie.

Ocena i wnioski:

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła realizację w 2001 r. części 54

budżetu państwa � Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu

na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Opracowywanie bardziej precyzyjnego projektu budżetu na kolejny rok w zakresie

wydatków na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami

w zakresie tych ubezpieczeń.

2. Rozliczenie dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Przyjaciół JW 2305 �Grom�

i Jednostek Specjalnych Wojska Polskiego �Pioruny� i uzyskanie zwrotu środków

finansowych z umowy 80/2001 w kwocie 1,6 tys. zł.

3. Podjęcie działań zapewniających terminowe rozliczanie się, z tytułu zawartych

umów i przekazania środków, wszystkich podmiotów realizujących zadania zlecone

przez Urząd.

CZĘŚĆ 55 - URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 104.919 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na rok 2001 były niższe o 15.201 tys. zł, tj. o 12,7%.

W porównaniu do 2000 r. dochody w ujęciu nominalnym były niższe o 148.144 tys. zł,

tj. o 58,5%, a realnie były niższe o 60,7%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: spłaty zadłużenia z tytułu

przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (71.477 tys. zł),

zwroty umorzeń kredytów mieszkaniowych (31.718 tys. zł).
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 55 - Urząd

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w wysokości 1.775.339 tys. zł, a ustawą z dnia

13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 wydatki zostały

zwiększone o kwotę 1.900.140 tys. zł do łącznej wysokości 3.675.479 tys. zł. Ponadto

wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.316 tys. zł i zmniejszone o kwotę 44 tys. zł,

tj  do łącznej wysokości 3.680.751 tys. zł. Zwiększenia wydatków na kwotę

5.280 tys. zł dotyczyły rozdziału 70078 � Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a na

kwotę 36 tys. zł rozdziału 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej. Kwota 83.977 tys. zł została zablokowana rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.429.949 tys. zł, tj. 93,2% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 1.369.951 tys. zł, tj. o 66,5%, a realnie wzrosły o 57,8%.

W strukturze wydatków największy udział stanowiły:

- refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych rozdział - 70015.
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.227.049 tys. zł, stanowiącej 99,3%
kwoty określonej planem po zmianach i zostały przeznaczone na uregulowanie
zobowiązań za 2000 r. w wysokości 591.504 tys. zł, w tej kwocie 21.772 tys. zł
stanowiły odsetki umowne naliczone za nieuregulowanie zobowiązań Skarbu
Państwa oraz w wysokości 1.635.545 tys. zł na uregulowanie należności banków
z tytułu refundacji premii gwarancyjnych wypłaconych w 2001 r.;

- wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych � rozdział 70017. Wykonanie
wyniosło 927.668 tys. zł i stanowiło 86% kwoty w wysokości 1.078.373 tys. zł
ustalonej po zmianach wprowadzonych ustawą budżetową z dnia 13 grudnia 2001 r.
Plan wydatków tego rozdziału ustalony ustawą budżetową na 2001 r. wynosił
478.373 tys. zł, tj. został zwiększony o 600.000 tys. zł. W ramach poniesionych
wydatków zostały zobowiązania Skarbu Państwa wobec banków, w tym wobec PKO
BP S.A. w wysokości 926.050 tys. zł,
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- zasilenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego � rozdział 70019. Wykonanie
wyniosło 248.877 tys. zł i stanowiło 98% kwoty wynikającej z ustawy budżetowej
na rok 2001, która wynosiła 254.000 tys. zł. Kwota w wysokości 5.123 tys. zł
została objęta blokadą wydatków części 55 - UMiRM wprowadzoną
rozporządzeniem Rady Ministrów. Wykonanie wydatków przy uwzględnieniu
kwoty blokady wyniosło 100% planu.

Wydatki majątkowe, zrealizowane w dziale 750, rozdziale 75001 obejmowały

zakupy:

- sprzętu komputerowego na kwotę 531,6 tys. zł, w tym 41 zestawów
komputerowych, 3 drukarek, 17 skanerów, 11 UPS-ów i oprogramowania,

- wysokonakładowej kopiarki na kwotę 77,5 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale w § 6050 w wysokości

800 tys. zł przeznaczone na wyposażenie sal konferencyjnych w sprzęt audio-video

i meble nie zostały zrealizowane, a planowane w § 6060 w wysokości 1.242 tys. zł,

w tym kwota 270 tys. zł planowana na zakup kopiarki i samochodu została

wydatkowana na nabycie kopiarki w wysokości 77,5 tys. zł, co stanowiło 28,7%,

a kwota 972 tys. zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

została wydatkowana w wysokości 531,6 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2001 wyniosło 238 osób i dotyczyło w całości

działu 750 - Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie było niższe o18 osób, tj. o 7,0%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 35 osób, tj. 12,8%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.201 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe
o 388 zł, tj. o 13,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie było wyższe o 6,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. nie miały charakteru
zobowiązań wymagalnych i wyniosły 159.852 tys. zł, co oznacza spadek
w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 83,1%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie

131.805 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2000 r. o 954,3%.

Przychody gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 5.014 tys. zł i były

wyższe o 3,4% od kwoty planowanej po zmianach. Nie korzystano z dotacji

budżetowych.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 4.470 tys. zł i były

niższe o 7,8% od kwoty planowanej po zmianach oraz o 37,3% niższe niż wykonanie

w 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 63,5 tys. zł i były niższe o 30,9% od wpłat

zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- nieodrzucenia i rozpatrzenia w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie opracowania pt. �Lokalne strategie mieszkaniowe
oraz programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy�, jednej z czterech
ofert, pomimo braku jednego z dokumentów określonych w �Wymaganiach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego� sporządzonych przez
UMiRM. W ocenie NIK było to działanie niezgodne z art. 27a pkt 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych;

- przedłużenia w dniu 22 października 2001 r. terminu wykonania opracowania
pt. �Lokalne strategie mieszkaniowe oraz programy gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy�, podczas gdy pismo od wykonawcy w sprawie przedłużenia
terminu na wykonanie wpłynęło do UMiRM dopiero w dniu 25 października
2001 r. W ocenie NIK było to działanie nierzetelne.

Należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych przez b. Ministerstwo

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa ze środków b. Funduszu Rozwoju Budownictwa

Mieszkaniowego oraz środków na restrukturyzację budownictwa na dzień 31 grudnia

wynosiły 29.269 tys. zł. Kwota w wysokości 1.328 tys. zł pochodząca ze spłat

pozyskana przez UMiRM w 2001 r. stanowiła 4,5% stanu należności. W ocenie NIK

wysokość kwoty nieodzyskanej uzasadnia potrzebę podjęcia skuteczniejszych działań

w celu wyegzekwowania powyższych należności w możliwie jak najwyższej kwocie.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację budżetu państwa
w części 55 � Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2001 r., stwierdzając
jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie
budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli, wnioskowała o:

1. Zwiększenie skuteczności działań w celu odzyskania należności Skarbu Państwa
z tytułu pożyczek udzielonych ze środków b. Funduszu Rozwoju Budownictwa
Mieszkaniowego oraz środków na restrukturyzację budownictwa.

2. Zapewnienie w miarę możliwości środków na:

- uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wobec banków z tytułu refundacji
premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych oraz wykupu odsetek od
kredytów mieszkaniowych w wysokościach odpowiadających realnych
potrzebom,

- dotacje celowe dla gmin przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych
w wysokościach odpowiadających rzeczywistym zapotrzebowaniom.

3. Przekazywanie środków budżetowych na dofinansowanie Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego w wysokościach ustalonych ustawą budżetową.

CZĘŚĆ 56 � URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 825 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były niższe o 65.475 tys. zł (prawie 80-krotnie). W porównaniu
do 2000 r. dochody, w ujęciu nominalnym, były niższe o 336 tys. zł, tj. o 28,9%,
a realnie były niższe o 32,7%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy: ze zwrotów dotacji

(569 tys. zł), ujęte w ustawie budżetowej na 2001 r. w wysokości 300 tys. zł, a także

ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (233 tys. zł), z których dochodów

nie zaplanowano mimo, że występowały one również w latach ubiegłych i na potrzebę

uwzględnienia tego źródła dochodów zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli.
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Na stopień wykonania dochodów decydujący wpływ miała decyzja

o wyłączeniu Prezesa UKFiS z obowiązku wpłaty do budżetu 66.000 tys. zł

ze środków specjalnych, zawarta w art. 24 ustawy z dnia 2 marca 2001 r.

o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 (...).

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły zaniechania działań mających na celu wyegzekwowanie

należności budżetowych w kwocie 109,1 tys. zł, co w myśl art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny

finansów publicznych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 56 � Urząd

Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 160.783 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki

zostały zwiększone ze środków rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu państwa

o 1.356 tys. zł. Zwiększenie wydatków dotyczyło głównie § 4300 - Zakup usług

pozostałych, w dziale 750 - Administracja publiczna (750 tys. zł) i § 2820 - Dotacje

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom (600 tys. zł) w dziale 926 � Kultura fizyczna i sport.

Wydatki UKFiS zostały ponadto zmniejszone o 10.341 tys. zł na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania

niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Zrealizowane wydatki wyniosły 151.782 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 29.774 tys. zł,

tj. o 16,4%, a realnie były niższe o 20,8%.

Najwyższe wydatki poniesiono w dziale 926 � Kultura fizyczna i sport, których
udział w wydatkach części 56 wyniósł 92,2%. Wydatki te w stosunku do kwot
przyjętych w ustawie budżetowej na 2001 r. stanowiły 93,6%, do budżetu po zmianach
� 93,2%, a w porównaniu do wykonania w 2000 r., w cenach porównywalnych �
77,2%. Największe kwoty przeznaczono na zadania w zakresie kultury fizycznej
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i sportu (rozdz. 92605), zlecone do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej �
100.400 tys. zł, tj. 71,7% wszystkich wydatków w tym dziale, a w tym przede
wszystkim polskim związkom sportowym, dla których kwota dofinansowania
wyniosła 76.731 tys. zł (76,4%). W porównaniu do wykonania w 2000 r. wydatki
na zadania finansowane z rozdz. 92605 były niższe w ujęciu nominalnym
o 30.353 tys. zł, tj. o 23,2%, a w cenach porównywalnych niższe o 27,2%. Natomiast
dofinansowanie zadań zleconych polskim związkom sportowym w 2001 r. stanowiło
75,6% dofinansowania w roku 2000 (w cenach porównywalnych).

Polskie związki sportowe realizowały zadania związane z przygotowaniami
do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniami i udziałem w mistrzostwach świata
i Europy, a także w imprezach równorzędnych. W ramach wykonywanych zadań
zorganizowano m.in. 1.297 zgrupowań sportowych w kraju i za granicą, sportowcy
uczestniczyli w 1.354 imprezach sportowych oraz w 269 imprezach o randze
mistrzostw, zdobywając w nich 602 medale, tj. o 82 więcej niż w 2000 r.

Środki finansowe w kwocie 4.727 tys. zł, przeznaczone na wydatki majątkowe,
w 94,3% były dotacjami celowymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizowanych przez zakład budżetowy �
Centralny Ośrodek Sportu i stowarzyszenia działające na rzecz ratownictwa górskiego
i wodnego (GOPR, TOPR, WOPR). Wybudowano bądź zmodernizowano 7 obiektów
sportowych i 4 stacje ratownicze oraz zakupiono sprzęt ratunkowy i środki transportu.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 823 osoby, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna � 98 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 3.550 osób. Spowodowane to było wyłączeniem w 2001 r.
szkolnictwa wyższego (akademie wychowania fizycznego) z części 56 i włączenie
do budżetu państwa w części 30 � Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.320 zł,
w tym w dziale 750 � 3.703 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 3,2% w ujęciu nominalnym, a realnie
było niższe o 2,1%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było wyższe o 31%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.590,4 tys. zł i były

niższe o 31,5% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. W tym samym

okresie zobowiązania wymagalne zmalały o 11% i wyniosły na koniec grudnia 2001 r. �

887,2 tys. zł.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w roku 2001 nie zapłacono

odsetek.

Przychody zakładu budżetowego i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

452.320 tys. zł i były niższe o 2,9% od kwoty planowanej (po zmianach). Udział

dotacji budżetowej w dochodach w latach 2000 i 2001 był na tym samym poziomie

i wynosił 3,4%.

Wydatki zakładu budżetowego i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

550.578 tys. zł i były o 3,7% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 24,2%

wyższe niż wykonanie w 2000 r. Nie dokonywano wpłat do budżetu.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

niecelowego wydatkowania 42,4 tys. zł na umowy zlecenia podpisane z pracownikami

UKFiS na wykonywanie prac związanych z działalnością rad i komisji � organów

opiniodawczych i doradczych Prezesa UKFiS lub też innych prac, wchodzących

w zakres czynności pracowników oraz w zakres działania poszczególnych komórek

organizacyjnych, wydania 55,5 tys. zł z naruszeniem przepisu art. 67 ustawy

o zamówieniach publicznych, co w myśl art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach

publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stwierdzono także

pojedyncze przypadki naruszenia przepisów dotyczących dofinansowywania

inwestycji sportowych, polegające na: zaliczaniu tych samych inwestycji do kategorii

terenowych, a następnie do kategorii inwestycji strategicznych dla sportu polskiego,

uwzględniania wniosków o dofinansowanie inwestycji, złożonych po wyznaczonym

terminie. UKFiS nie rozliczył dotacji udzielonych dwóm stowarzyszeniom w 2000 r.

ze środków specjalnych w kwocie 1.600,4 tys. zł oraz nie wyegzekwował przypisanej

do zwrotu części dotacji w wysokości 1.609 tys. zł ze środków specjalnych

i 430,3 tys. zł ze środków budżetowych.
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Kontrola stwierdziła, że łączna kwota nieprawidłowości w zakresie dochodów

i wydatków budżetowych wyniosła 207 tys. zł, w tym: 109,1 tys. zł to nie uzyskane

dochody w wyniku zaniechania działań, 55,5 tys. zł wydane z naruszeniem przepisów

ustawy o zamówieniach publicznych i 42,4 tys. zł to wydatki niecelowe.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kntroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 56 � UKFiS, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości,

nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Podjęcie działań mających na celu ostateczne rozliczenie dotacji udzielonych przez

UKFiS i wdrożenie postępowania w celu wyegzekwowania części dotacji

udzielonych stowarzyszeniom ze środków budżetowych i ze środków specjalnych,

przypisanych do zwrotu w związku z nieprawidłowym ich wykorzystaniem.

2. Zaniechanie zawierania umów-zleceń na wykonywanie zadań przewidzianych

w zakresach czynności pracowników.

3. Wyeliminowanie przypadków równoczesnego dofinansowywania inwestycji

sportowych jako terenowych i jako strategicznych dla sportu polskiego.

CZĘŚĆ 57 � KRAJOWY URZĄD PRACY

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie zostały zaplanowane dochody Krajowego

Urzędu Pracy, a osiągnięte w kwocie 153 zł stanowiły zwroty poniesionych nakładów

w roku poprzednim za wykupione uprawnienia do zniżki na przejazdy PKP.

W porównaniu do 2000 r. dochody były wyższe w ujęciu nominalnym o 23,0%,

a realnie o 24,0%.

Kwotę dochodów odprowadzono terminowo na konto urzędu skarbowego

i prawidłowo wykazano w ewidencji księgowej i sprawozdaniach.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 57 - Krajowy
Urząd Pracy w wysokości 2.643.478 tys. zł. W ciągu 2001 r wydatki zostały
zwiększone o 19.975 tys. zł do łącznej wysokości 2.663.453 tys. zł. Zwiększenie
o 20.000 tys. zł dotyczyło wydatków w dziale 853 w § 243 � dotacja dla Funduszu
Pracy, wskutek zwiększenia dotacji celowej do Funduszu z rezerw celowych
Zmniejszenie wydatków o 25 tys. zł w dziale 750 � Administracja publiczna,
dotyczyło wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale
75001 w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 � składki
na ubezpieczenie społeczne, 4120 � składki na Fundusz Pracy.

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.662.590 tys. zł, tj. 100,0% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.809.397 tys. zł, tj. o 213,4%, a realnie wzrosły o 197,1%.

Wydatki w dziale 750 � Administracja publiczna zrealizowano w kwocie
12.590 tys. zł, tj. o 863 tys. zł mniejszej od planu po zmianach (6,4%) i wyższej
od wykonania w 2000 r. nominalnie o 14,0%, a realnie o 8,0%. Na zmniejszenie
wydatków w dziale 750 miało wpływ blokowanie wydatków w kwocie 862 tys. zł
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 r.
Wskutek blokady wydatków Krajowy Urząd Pracy nie wykonał planu wydatków
inwestycyjnych, gdyż na planowaną kwotę 345 tys. zł zrealizowano 128 tys. zł,
co stanowiło zaledwie 37,1%. Nie zostały wykonane planowane roboty budowlane,
tj. wymiana dachu, rynien oraz elewacja budynku biurowego.

Wydatki w dziale 853 � Opieka społeczna zrealizowano w kwocie
2.650.000 tys. zł i w całości dotyczyły dotacji do Funduszu Pracy. Były one równe
z planem po zmianach, i wyższe od wykonania w 2000 r. nominalnie o 216,0%,
a realnie o 199,6%.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 178 osób i dotyczyło działu 750 -
Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.
było wyższe o 11 osób, tj. o 6,6%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia
przeciętne zatrudnienie było niższe o 13 osób.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.961 tys. zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 49 zł (1,7%) w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 3,6%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 6,9%.

Zobowiązania na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 762 tys. zł, co oznacza
wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 41,4%.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienie dotyczyło: nieopracowania
przez KUP planu zakupów sprzętu informatycznego. Zakupów dokonywano pod
potrzeby doraźne zgłaszane przez dyrektorów departamentów. Na podstawie takich
zgłoszeń w okresie styczeń-czerwiec 2001 r. zakupiono 7 drukarek o łącznej kwocie
25 tys. zł. Zamówienia zostały udzielone w trybie art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych z wolnej ręki.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 57 � Krajowy Urząd Pracy, stwierdzając jedynie nieznaczne
uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

NIK nie formułowała wniosków pod adresem Krajowego Urzędu Pracy,
ponieważ z dniem 31 marca 2001 r. przestał istnieć.

CZĘŚĆ 58 � GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 3.427 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były wyższe o 1.013 tys. zł, tj. o 42%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.506 tys. zł, tj. o 78,4%,
a realnie wzrosły o 69,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: sprzedaż wyrobów i składników
majątkowych - 1.570 tys. zł, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
zakładów budżetowych, środków specjalnych oraz części zysku gospodarstwa
pomocniczego - 1.015 tys. zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa - 522 tys. zł.
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Uzyskanie w 2001 r. ponadplanowych dochodów budżetowych spowodowane

było m.in. większymi wpływami: z tytułu zwiększenia powierzchni biurowych

wynajmowanych przez urzędy statystyczne obcym jednostkom oraz wzrostu cen usług

komunalnych, z usług poligraficznych, informatycznych i kserograficznych,

ze sprzedaży publikacji statystycznych oraz sprzedaży składników majątkowych,

np. maszyn poligraficznych, samochodów. Ponadto wzrost dochodów w 2001 r. wynikał

ze zwiększenia wpłat do budżetu ze środków specjalnych spowodowanych

zwiększeniem stawki procentowej z 15% do 18,5% planowanych przychodów.

W planie dochodów nie uwzględniono wszystkich źródeł ich pozyskiwania.

Zakład Obsługi GUS (gospodarstwo pomocnicze) nie zawarł w 2001 r. umowy

z PPUP Poczta Polska o wynajem zajmowanych przez nią pomieszczeń (51 m2),

w wyniku czego nie wpłynęły do budżetu państwa dochody z tego tytułu

w szacunkowej wysokości 15 tys. zł. Stosowna umowa została zawarta dopiero

2 stycznia 2002 r. Uszczuplenie dochodów, zdaniem NIK, stanowiło naruszenie

dyscypliny finansów publicznych. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostało

wszczęte w GUS.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 58 � Główny

Urząd Statystyczny w wysokości 242.440 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 89.921,1 tys. zł, do łącznej wysokości 332.361,1 tys. zł. Zwiększenie

planowanych wydatków spowodowane było głównie przewidywanymi wydatkami

na prace przygotowawcze do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

w 2002 r. (NSP) i powszechnego spisu rolnego w 2002 r. (PSR), na które przekazano

środki z rezerw celowych w wysokości 89.871 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 306.294,5 tys. zł, tj. 92,2% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 42.328 tys. zł,
tj. o 16%, a realnie wzrosły o 10%.

Wydatki na NSP i PSR z rezerw celowych wyniosły 65.083 tys. zł, tj. 72,4%
zaplanowanych na ten cel wydatków. Z pozostałej kwoty 24.788 tys. zł zablokowano
w 2001 r. środki w wysokości 21.035 tys. zł.
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Największe wydatki w części 58 � GUS poniesione zostały m.in.:

na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w wysokości

124.238 tys. zł, tj. 40,6% ogółu wydatków, 103,5% w stosunku do ustawy budżetowej

oraz 100% planu po zmianach, na zakup usług w wysokości 37.389 tys. zł, tj. 12,2%

ogółu wydatków, 196,5% w stosunku do ustawy budżetowej oraz 77,3% planu

po zmianach.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 20.270 tys. zł, co stanowiło 6,6%

wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 16.943 tys. zł,

tj. 5,5% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w odniesieniu do kwoty przyjętej

w ustawie budżetowej były wyższe o 17.802 tys. zł (o 720%), a w odniesieniu do kwoty

przyjętej w planie po zmianach były niższe o 8.288 tys. zł (o 29%). Zakupy inwestycyjne

w stosunku do kwoty przyjętej w planie po zmianach (w ustawie budżetowej

nie planowano tego rodzaju wydatków) były niższe o 8.027 tys. zł (o 32,3%).

W strukturze wydatków majątkowych w części 58 - GUS wydatki związane

z przygotowaniem do NSP i PSR wyniosły 17.842 tys. zł, tj. 88% wydatków

majątkowych ogółem. Dla potrzeb NSP i PSR dokonano m.in. zakupów do rozbudowy

sieci LAN i serwerów na kwotę 12.053 tys. zł oraz sprzętu informatycznego

i poligraficznego na kwotę 4.297 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych m.in. wykonano: remont i modernizację części

parteru budynku GUS (magazyn) i piwnic w Urzędzie Statystycznym w Łodzi w związku

z NSP i PSR (510 tys. zł), roboty remontowo - budowlane i zabezpieczenie

przeciwpożarowe w budynku GUS (837 tys. zł), prace dotyczące podniesienia wydajności

sieci rozległej i lokalnej dla struktury funkcjonalnej statystyki (183 tys. zł), opracowanie

założeń dla monitoringu terenu przyległego do budynku GUS (ochrona przy pomocy

kamer) oraz wykonano system telewizji przemysłowej w budynku GUS (105 tys. zł).

Ponadto wykonano modernizację budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie

(140 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 7.531 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna � 3.159 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 223 osoby, tj. o 3%. W porównaniu do planowanego limitu

zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było wyższe o 803 osoby, a dziale 750 o 362 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 1.813 zł, w tym

w dziale 750 � 2.030 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie

brutto w 2001 r. było wyższe o 7,2% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 1,6%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne wynagrodzenie brutto było

wyższe o 12%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 14.228 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 23,2%.

Na dzień 31 grudnia 2001 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 636 zł (dotyczyły

opłaty za szkolenie pracowników urzędu statystycznego), natomiast na dzień

31 grudnia 2000 r. zobowiązania takie nie wystąpiły.

W 2001 r. podobnie jak w 2000 r. nie zapłacono odsetek z tytułu

nieterminowego regulowania płatności.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły łącznie 13.511 tys. zł i były o 2,2% niższe od kwoty

planu po zmianach.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły łącznie 12.305 tys. zł i były o 2,9% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 19,9% niższe niż wykonanie w 2000 r. Wpłaty

do budżetu w 2001 r. wyniosły 1.015 tys. zł i były wyższe od wpłat zrealizowanych

w 2000 r., które wyniosły 2 tys. zł.

W Centrali GUS wypłacono kwotę 87,2 tys. zł na wynagrodzenia dla członków

komisji przetargowych (120 zł dla członka komisji i 180 zł dla przewodniczącego

komisji za każde posiedzenie trwające nie mniej niż 3 godziny). Wynagrodzenia

wypłacane były na podstawie Regulaminu pracy komisji przetargowej zatwierdzonego

przez Prezesa GUS w dniu 6 września 2000 r. W ocenie NIK wypłacenie wynagrodzeń

pracownikom służb statystyki za wykonywanie prac wynikających z właściwości

rzeczowej jednostek statystyki publicznej � dokonywanie zakupów zgodnie

z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych było wydatkiem niecelowym.

Nie stwierdzono wydatkowania kwot z naruszeniem prawa.
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Po stronie wydatków nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansów

publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 58 - Główny Urząd Statystyczny, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wzmożenie nadzoru w Centrali GUS w celu zapewnienia pozyskiwania dochodów

należnych budżetowi państwa ze wszystkich źródeł ich występowania.

2. Zaprzestanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników statystyki publicznej za udział

w posiedzeniach komisji przetargowych, tj. wykonywania powierzonych im zadań

związanych z zatrudnieniem w urzędzie państwowym.

CZĘŚĆ 59 � GŁÓWNY URZĄD CEŁ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 4.161.172 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 692.142 tys. zł, tj. 14,3%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 966.052 tys. zł,

tj. o 18,8%, a realnie były niższe o 23,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były dochody w dziale 500 � Handel

(dochody z cła wraz z odsetkami) w wysokości 4.086.093 tys. zł, które stanowiły

98,2% dochodów ogółem.

Niepełne wykonanie dochodów z ceł, ustalonych w ustawie budżetowej

na 2001 r. spowodowane było głównie niższymi od planowanych: wolumenem

importu i średniorocznym kursem dolara amerykańskiego (import niższy od planowanego

o 6,1%, a kurs USD o 8,0%).

Zaległości w realizacji dochodów administracji celnej wg stanu na koniec

grudnia 2001 r. wyniosły 699.299 tys. zł i wzrosły w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. o 11,1%. Najwyższe zaległości, w kwocie 692.036 tys. zł, dotyczyły
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dochodów z ceł i stanowiły 99,0% zaległości ogółem. Wzrost zaległości dotyczył

zarówno kwoty głównej, jak też odsetek od tych należności. Udział odsetek w łącznej

kwocie zaległości z tytułu cła wyniósł 57,0%.

Pogorszyła się również relacja zaległości do dochodów ogółem z 12,3%

na koniec 2000 r. do 16,8% na koniec 2001 r. Powyższe zjawisko było w ponad

połowie efektem wykonywanych przez administrację celną powtórnych kontroli

celnych. Zaległości z tytułu ujawnionych nieprawidłowości w wyniku tych kontroli

na koniec 2001 r. (wraz z odsetkami) wyniosły 451.082 tys. zł, tj. 65,2% ogólnej

kwoty zaległości w dziale 500 - Handel.

NIK pozytywnie ocenia starania na rzecz intensyfikacji działalności kontrolnej

przez służbę celną. Równocześnie jednak fakt, że część należności wymierzonych

w efekcie powtórnych kontroli celnych jest trudna do odzyskania, obliguje Służby

Celne do dalszej intensyfikacji działań egzekucyjnych oraz dążenia do większej ich

skuteczności.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli przeprowadzonej w 9-ciu

urzędach celnych, w zakresie realizacji dochodów z ceł, polegały głównie

na opieszałości i niskiej skuteczności poboru należności przez urzędy, co spowodowało

uszczuplenia dochodów na łączną kwotę 6.360,7 tys. zł.

W wyniku kontroli zabezpieczenia należności celnych i podatkowych

od towarów przewożonych w procedurze tranzytu (TIR i WPT) stwierdzone

nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

- nieterminowego rozpatrywania odwołań w procedurze tranzytu przez Prezesa GUC
jako organu II instancji,

- braku przejrzystości procedur na etapie rozpatrywania wniosków o pozwolenie
na korzystanie z procedury TIR,

- wadliwego bądź niekompletnego sporządzania przez urzędy celne zawiadomień
kierowanych do ZMPD o reklamacjach w procedurze TIR,

- działań urzędów celnych polegających na kierowaniu decyzji wymierzających
należności do ZMPD z pominięciem posiadacza karnetu TIR, co w konsekwencji
rodziło obowiązek zwrotu przez GUC wyegzekwowanych wcześniej od Zrzeszenia
należności celno-podatkowych wraz z odsetkami.
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Wykazane nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów nie stanowiły

naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 59 - GUC

w wysokości 854.754 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zmniejszone o 34 tys. zł

w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych

od tych wydatków oraz zwiększone w rozdziale 75000 - Integracja z Unią Europejską

o 4.017 tys. zł, w tym m.in. o 2.752 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne

(§ 6062). Wydatki GUC w 2001 r. zostały zwiększone o 3.983 tys. zł, tj. do kwoty

858.737 tys. zł.

Zrealizowane wydatki (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wyniosły

803.455 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki

były w ujęciu nominalnym wyższe o 217.776 tys. zł, tj. o 37,2%, a realnie wzrosły

o 30,0%.

Wzrost wydatków wynikał m.in. z faktu, iż 2001 r. był kolejnym okresem

przejmowania przez budżet państwa finansowania części wynagrodzeń, uposażeń

i pochodnych administracji celnej, które w latach poprzednich pokrywane były

ze środków specjalnych GUC. W wyniku powyższego budżet państwa przejął

w 2001 r. finansowanie wydatków na wynagrodzenia w łącznej wysokości

87.948 tys. zł, co stanowiło 10,9% ogółem wydatków w części 59.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków w części 59, największy

udział miały wydatki w rozdziale 75007 - jednostki terenowe podległe naczelnym

i centralnym organom administracji rządowej, których wykonanie w kwocie

691.009 tys. zł, stanowiło 86,0% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w ustawie budżetowej (po zmianach) w kwocie

98.647 tys. zł dotyczyły wyłącznie rozdziału 75000 - Integracja z UE i zostały

zrealizowane w wysokości 58.271 tys. zł i dotyczyły m.in.:



240

- nakładów na informatyzację administracji celnej � 27.466 tys. zł (47,1% ogółu
wydatków majątkowych). W ramach tej kwoty zakupiono m.in.: 17 serwerów,
modemy dla dwóch urzędów celnych, oprogramowanie Open Mail, licencję
oprogramowania Sysbase Power Cerv, a także 2400 szt. modułów pamięci DIMM
oraz 500 szt. zasilaczy,

- nakładów na inwestycje budowlane � 23.298 tys. zł, (40,0% wydatków), w ramach
których przeprowadzono prace adaptacyjno-modernizacyjne w 24 jednostkach
administracji celnej,

- pozyskania nieruchomości � 3.536 tys. zł (6,1%), a na zakupy środków
technicznych � 1.293 tys. zł (2,2%).

Niższe niż planowano wykonanie wydatków majątkowych było skutkiem
zmniejszenia środków budżetowych w trakcie 2001 r. w wyniku blokady środków
na kwotę 54.803 tys. zł, w tym 40.376 tys. zł na wydatki majątkowe.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 14.692 osoby, w tym w dziale 750 �
administracja publiczna 14.619 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 140 osób, tj. o 1,0%, w tym w dziale 750
o 141 osób, tj. o 1,0%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia - 14.862 etaty, przeciętne
zatrudnienie było niższe o 170 osób, a w dziale 750 o 162 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.051 zł,
w tym w dziale 750 kwotę 3.056 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2001 r. było wyższe o 34,4% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 27,4%,
w tym w dziale 750 � o 27,5%.

Przeciętne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego, łącznie ze środków budżetowych
i środków specjalnych, wzrosło z 2.905 zł w 2000 r. do 3.178 zł w 2001 r.,
tj. nominalnie o 9,4%, a realnie o 3,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. w ustawie budżetowej, przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe o 0,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 63.985 tys. zł, w tym
wymagalne 3.509 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec 2000 r.
o 6,5% i 19,4%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 304 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 2000 r.

o 52,8%.

Przychody zakładów budżetowych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

97.648 tys. zł i były niższe o 1,3% od kwoty planowanej (po zmianach). Dotacje

budżetowe w 2001 r. nie występowały.

Wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

92.836 tys. zł (bez wpłaty do budżetu) i były o 1,2% niższe od kwoty planowanej

(po zmianach) oraz o 62,2% niższe niż wykonanie 2000 roku. Wpłaty do budżetu

wyniosły 15.614 tys. zł i były wyższe o 15.543 tys. zł od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- zakupu bezprzewodowej sieci LAN, za kwotę 65,3 tys. zł, dokonanego w wyniku
przeprowadzenia postępowania w trybie art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, mimo że okoliczności
postępowania nie wyczerpywały przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki,

- nierzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup 90 samochodów osobowych w trzech typach. Wykazane
nieprawidłowości dotyczyły kwoty 590,1 tys. zł, w tym 131,1 tys. zł wydatków
dokonanych w 2001 r. i miały wpływ na ocenę i ostateczny wybór oferty w zakresie
jednego z typów zakupionych samochodów. Nie dokonano zatem wyboru
najkorzystniejszej oferty, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach
publicznych. Stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosownie
do postanowień art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych,

- niecelowego i niegospodarnego działania GUC, polegającego na zawarciu
w I połowie 2001 r. trzech umów zleceń z podmiotami zewnętrznymi, na kwotę
25 tys. zł, w sytuacji gdy GUC dysponował wystarczającym potencjałem
i możliwościami wykonania tych prac we własnym zakresie, w ramach obowiązków
służbowych, bez angażowania osób z zewnątrz i bez wydatkowania środków
budżetowych na ten cel,

- oddania do użytkowania obiektu w Kamionie, pomimo nienadania temu obiektowi
� jednej z przewidzianych ustawą o finansach publicznych � form organizacyjnych.
Omawiany obiekt zlokalizowany był � jak wynikało z Planu zagospodarowania
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przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska - na terenie przeznaczonym
na działalność turystyczną i wypoczynkową. Wprawdzie GUC podjął starania
o dokonanie odpowiednich zmian w tym Planie, lecz do czasu zakończenia kontroli
nie zostały one wprowadzone.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 59 � Główny Urząd Ceł, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

W wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Prezesa GUC, Najwyższa Izba

Kontroli wnosiła o:

1. Kontynuowanie w 2002 r. działań kontrolnych w administracji celnej w zakresie

prawidłowości windykacji zaległości budżetowych oraz wyciąganie konsekwencji

wobec osób odpowiedzialnych za powstałe w tym zakresie nieprawidłowości.

2. Sporządzanie planów inwestycyjnych z wyodrębnieniem zadań oraz kwot

przewidzianych na ich realizację, w podziale na poszczególne źródła finansowania.

3. Zaniechanie zlecania podmiotom zewnętrznym zadań możliwych do wykonania

w ramach obowiązków służbowych w komórkach organizacyjnych administracji

celnej.

4. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu niedopuszczenie do naruszeń

ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze trybu udzielenia zamówienia.

5. Zapewnienie sporządzania dokumentacji prac komisji powołanych do oceny ofert,

składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób

umożliwiający rzetelną ocenę ofert i pełną kontrolę pracy członków komisji.

6. Przeprowadzanie w ramach okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu,

dokładnej oceny wydatków inwestycyjnych uwzględniającej źródła finansowania

tych wydatków.
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7. Uregulowanie statusu prawno�organizacyjnego Ośrodka w Kamionie, w tym

ustalenie sposobu rozliczeń kosztów prowadzonych w nim szkoleń oraz

zinwentaryzowanie i przekazanie składników majątkowych Ośrodka do majątku

GUC (lub następcy prawnego).

We wnioskach pokontrolnych kierowanych do dyrektorów urzędów celnych

w wyniku kontroli realizacji dochodów z ceł najczęściej wnoszono o podejmowanie

działań zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji należności celnych

i podatkowych, wyeliminowanie uchybień związanych z postępowaniem egzekucyjnym

oraz podejmowanie działań dotyczących optymalizacji opracowywanych planów

dochodów własnych i korygowanie harmonogramów ich realizacji.

CZĘŚĆ 60 � WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 982,7 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 12,7 tys. zł, tj. o 1,3%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 95,7 tys. zł, tj. o 10,8%, a realnie

wzrosły o 5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu opłat

egzaminacyjnych, wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o stwierdzenie

kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych

oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego, pobieranych przez WUG i OUG

na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia

10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa

i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa

górniczego. Wykonanie dochodów w tej pozycji wyniosło 830 tys. zł, a ich udział

w dochodach ogółem wyniósł 84,5%.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły:

- poboru dochodów w marcu, czerwcu i grudniu w niewłaściwej wysokości, wskutek
nieprawidłowo obliczonych opłat egzaminacyjnych, wnoszonych przez kandydatów
ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa
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i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa
górniczego. Łączna kwota nieprawidłowo obliczonych (zawyżonych i zaniżonych)
opłat egzaminacyjnych w powyższych okresach wyniosła 4.638 zł, co stanowiło
0,47% dochodów ogółem;

- opóźnień w odprowadzaniu przez Okręgowe Urzędy Górnicze dochodów
budżetowych na rachunki właściwych urzędów skarbowych. Na podstawie danych
o dochodach osiągniętych w I kwartale i w grudniu 2001 r. ujawniono,
że opóźnienia takie wystąpiły w 7 OUG na łączną kwotę 27.149 zł i wynosiły
od jednego do dziesięciu dni;

- jednomiesięcznego opóźnienia stosowania - obowiązującego od 1 stycznia 2001 r. -
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad
obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów
sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania
budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa. Nie ustalono stanu
dochodów na przewidziane w nowym rozporządzeniu dni miesiąca i z opóźnieniem
sięgającym 17 dni odprowadzono dochody uzyskane do 25 stycznia 2001 r.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 60 � WUG

w wysokości 44.150 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zmniejszone o kwotę

35,4 tys. zł (o 0,08%), do łącznej wysokości 44.114,6 tys. zł. Zmniejszenie wydatków

dotyczyło wydatków w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

(29,8 tys. zł) oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także w paragrafach: 4110 - Składki

na ubezpieczenia społeczne i 4120 - Składki na Fundusz Pracy. Zmniejszenia tego

dokonano w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia

12 lutego 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zrealizowane wydatki w 2001 r. wyniosły 41.283,1 tys. zł, tj. 93,6% budżetu

WUG po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 1.333,1 tys. zł, tj. o 3,3%, a realnie były niższe o 2,1%.
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Niższe od planowanych w ustawie wydatki WUG, spowodowane były blokadą

części środków budżetowych w wysokości 2.831 tys. zł (6,4% planu wydatków,

dokonaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001.

Największy udział w wydatkach miały wydatki:

- na wynagrodzenia w centrali WUG i podległych mu jednostkach terenowych
(okręgowe urzędy górnicze) � kwota 29.929,6 tys. zł (72,5% wydatków ogółem)
i pochodne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy � kwota
5.561,1 tys. zł, (13,5% wydatków ogółem). Razem wielkość wydatkowanych
środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosła 35.490,7 tys. zł
i stanowiła 86% wydatków ogółem,

- na zakup usług w wysokości 2.790 tys. zł, tj. 6,8% wydatków ogółem, na które
składały się głównie wydatki na: usługi pocztowe i telefoniczne, opłaty czynszów
lokalowych, usługi świadczonych przez ZOG - gospodarstwo pomocnicze WUG,
koszty usług transportowych, koszty usług związanych z przetwarzaniem danych.

Wydatki majątkowe wyniosły 416,9 tys. zł i stanowiły 1% wydatków WUG

ogółem.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 511 osób, w całości w dziale 750 -

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 3 osoby, tj. o 0,6%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 33 osoby, tj. o 6,8%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 4.881 zł.

W porównaniu do 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

w 2001 r. było wyższe o 3,0% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 2,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 3.085,2 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 roku o 1,1%.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2001 roku nie występowały.

Nie zapłacono odsetek z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.
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Przychody gospodarstwa pomocniczego WUG w 2001 r. wyniosły 852,3 tys. zł

i były niższe o 2,9% od kwoty planowanej. Dotacji budżetowej nie otrzymano.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego WUG w 2001 r. wyniosły 852 tys. zł i były

niższe o 3,0% od kwoty planowanej oraz o 45% wyższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 0,3 tys. zł (w 2000 r. nie dokonywano wpłat do budżetu).

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- zawyżenia o kwotę 30.614 zł naliczenia w WUG oraz gospodarstwie pomocniczym
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpis ten stanowił wydatek
w § 4440 klasyfikacji budżetowej,

- nierzetelnego sporządzenia sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu w 2001 r.,
polegającego na wykazaniu w sprawozdaniu błędnych danych o przeciętnej liczbie
osób zatrudnionych w WUG (wykazano 520 osób zamiast 511), spowodowanego
niezastosowaniem właściwych metod liczenia.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 60 � Wyższy Urząd Górniczy, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wzmożenie nadzoru nad podległymi WUG terenowymi urzędami nadzoru

górniczego, w celu niedopuszczenia do powtórzenia się opóźnień w odprowadzaniu

dochodów budżetowych.

2. Pobieranie opłat egzaminacyjnych w wysokości zgodnej z obowiązującymi

przepisami oraz wystąpienia do Ministra Gospodarki z wnioskiem o dokonanie

uproszczenia zasad ustalania tych opłat (zmiany częstotliwości ustalania i publikacji

podstawy do obliczania wysokości stawek).

3. Niedopuszczenie do ponowienia się przypadku nieprawidłowego sporządzenia

sprawozdania statystycznego w zakresie zatrudnienia.

4. Zapewnienie rzetelnego obliczania kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych oraz zwrot do budżetu kwoty 30.614 złotych, stanowiącej zawyżony

odpis za rok 2001.
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CZĘŚĆ 61 � URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 25.718 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 3.482 tys. zł, tj. o 11,9%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 488 tys. zł,

tj. o 1,9%, a realnie były niższe o 7,0%.

Głównym źródłem dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu urzędowych opłat

wnoszonych za zgłoszenia i ochronę praw przemysłowych wynalazków, wzorów

użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych i topografii układów

scalonych oraz odwołań w wysokości 25.046 tys. zł, stanowiące dominującą pozycję

wszystkich dochodów, tj. 97,4%.

Do przyczyn nieosiągnięcia zaplanowanych dochodów (w § 069) należało

przede wszystkim późniejsze, o około 8 miesięcy, wejście w życie ustawy z dnia

30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej10 oraz aktów wykonawczych do tej

ustawy m.in. wprowadzających zmiany w opłatach za zgłoszenia i ochronę praw

przemysłowych. Inną przyczyną był zmniejszony, w porównaniu do prognozowanego,

wpływ wszystkich rodzajów zgłoszeń dokonywanych bezpośrednio do UP RP,

większa liczba rezygnacji z ochrony znaków towarowych i z pierwotnego zakresu

ochrony klas towarowych.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 61 � Urząd

Patentowy RP w wysokości 19.754 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zmniejszone o 4,0 tys. zł do łącznej kwoty 19.750 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 18.473 tys. zł, tj. 93,5% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 8.935 tys. zł,

tj. o 32,6%, a realnie były niższe o 36,1%.

                                                
10 Ustawa weszła w życie 22 sierpnia 2001 r.



248

Niższe wydatki w 2001 r. w porównaniu do roku poprzedniego były głównie

wynikiem zakończenia w 2000 r. rozbudowy UP RP. W 2000 r. wydatki na ten cel

wyniosły 10.627 tys. zł. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie

państwa na rok 2001, dokonano blokady wydatków w części 61 w wysokości

1.267 tys. zł. W konsekwencji tej blokady, UP RP ograniczył wydatki w dziale 750

m.in. na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060 (prawie

o 60%) i na zakup usług remontowych - § 4270.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stanowiące 71,1%. Ustalone

w ustawie budżetowej wydatki na ten cel zostały w trakcie 2001 r. zwiększone decyzją

Ministra Finansów o kwotę 28,9 tys. zł, a następnie zmniejszone o łączną kwotę

33,0 tys. zł. Ponadto w wyniku decyzji Prezesa UP RP nastąpił w stosunku

do ustawy budżetowej wzrost środków na wynagrodzenia osobowe członków

korpusu służby cywilnej (§ 4020) o 193 tys. zł oraz środków przeznaczonych

na składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) � o 194 tys. zł. Dokonanie

przesunięć ww. środków w budżecie UP RP było spowodowane m.in. koniecznością

wygospodarowania brakującej kwoty (229,4 tys. zł) na nagrody jubileuszowe

i odprawy emerytalne (co nastąpiło głównie z oszczędności z wolnych wakatów oraz

niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Drugą co do wielkości pozycją wydatków były zakupy (z §§ 4210, 4260, 4270,

4300, 6050, 6060) na łączną kwotę 4.768 tys. zł, co stanowiło ponad 25% ogółu

wydatków. W powyższej kwocie wydatki majątkowe stanowiły 885 tys. zł, z czego

447 tys. zł przeznaczono na realizację zobowiązań z 2000 r., zaś 438 tys. zł - głównie

na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie nowego budynku UP RP.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 351 osób i dotyczyło działu 750 -

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było wyższe o 2 osoby, tj. o 0,6%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia

przeciętne zatrudnienie było niższe o 9 osób.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.584 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 7,2% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 1,6%. W porównaniu

do planowanego na 2001 r. � przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe

o 2,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.240,8 tys. zł,

co oznacza spadek o 32% w stosunku do stanu na koniec 2000 r. Nie występowały

w 2001 r., podobnie jak w roku poprzednim, zobowiązania wymagalne oraz nie

płacono odsetek z tytułu nieterminowej płatności.

Przychody gospodarstwa pomocniczego UP RP w 2001 r. wyniosły 929 tys. zł

i były niższe o 1% od kwoty planowanej (po zmianach), natomiast były wyższe

o 9,3% od ich wykonania w 2000 r. Gospodarstwo pomocnicze UP RP nie było

dotowane z budżetu państwa.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego w 2001 r. wyniosły 928 tys. zł i były

o 1,1% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 9,6% wyższe niż wykonanie

w 2000 r. Wpłata do budżetu wyniosła 1,1 tys. zł i była wyższa o 175% od wpłaty

zrealizowanej w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły przede

wszystkim dzielenia w 2001 r. na części zamówień publicznych dotyczących zakupów

sprzętu komputerowego za łączną kwotę 318,5 tys. zł, stanowiącą 1,7% wydatków

ogółem. Ww. środki wydatkowano w trakcie 2001 r. w ramach odrębnych

kilkudziesięciu zamówień, realizowanych w trybie zapytania o cenę i z wolnej ręki.

W ocenie NIK powyższe zakupy były dokonywane z naruszeniem art. 3 ust. 2 ustawy

z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, wprowadzającego zakaz

dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia

procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą. Stosownie do art. 138

ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych popełnienie

czynu polegającego na naruszeniu zasad, formy lub trybu postępowania przy

udzielaniu zamówienia publicznego ustalonych ustawą o zamówieniach publicznych,

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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Uwaga NIK dotyczyła również niewykorzystania możliwości zakupu mebli

i regałów przesuwnych na łączną kwotę 161,1 tys. zł w ramach jednego zamówienia

publicznego. Zakupów tych dokonano w sześciu transakcjach, realizowanych w trybie

zapytania o cenę i z wolnej ręki.

Ponadto stwierdzono uchybienia polegające na brakach formalnych w planach

finansowych gospodarstwa pomocniczego oraz na nieznacznych opóźnieniach

we wpłatach składek na PFRON.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 61 � Urząd Patentowy RP, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rozważenie możliwości nałożenia na dyrektorów właściwych komórek obowiązku

wstępnego badania rynku pod kątem możliwości przeprowadzenia przetargu

nieograniczonego dla zamówień przekraczających 30.000 euro.

2. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych uniemożliwiających uchybianie przez

pracowników UP RP procedurze zamówień publicznych, w tym szczególnie art. 3

ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Sporządzanie planów finansowych dla gospodarstwa pomocniczego UP RP

z uwzględnieniem wymogów art. 20 ust. 6 i 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych oraz § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej

jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń

i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek

budżetowych.
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CZĘŚĆ 62 � URZĄD NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 2.574 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były wyższe o 1.230 tys. zł, tj. o 92%, a w stosunku do ustawy
o zmianie ustawy budżetowej o 1.149 tys. zł, tj. o 81%. W porównaniu do 2000 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 399 tys. zł, tj. o 18 %, a realnie wzrosły
o 12%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były:

- kary pieniężne nakładane na towarzystwa emerytalne - 1.660 tys. zł,

- opłaty od składek wpłaconych do towarzystw oraz pracowniczych programów
emerytalnych  443 tys. zł,

- wpłata 18,5% planowanych wpływów środka specjalnego � 429 tys. zł.

Przyczyną znacznej różnicy pomiędzy dochodami planowanymi,
a zrealizowanymi było nieuwzględnienie w planie dochodów11 kar nakładanych
decyzjami Prezesa UNFE na towarzystwa emerytalne za działalność niezgodną
z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Uzyskane z tego
tytułu dochody stanowiły 64,5% wszystkich dochodów Urzędu. Jednocześnie dochody
z wpłat dokonywanych przez powszechne towarzystwa emerytalne zostały
zrealizowane tylko w 45%. Wynikało to przede wszystkim z opóźnień
w przekazywaniu przez ZUS składek do otwartych funduszy emerytalnych.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia
dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 62 w wysokości
15.033 tys. zł W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 9,1 tys. zł, do łącznej
wysokości 15.042 tys. zł.  Zwiększenia wydatków dotyczyły § 4020 - wynagrodzenia
osobowe członków korpusu służby cywilnej, a zmniejszenie § 4010 � wynagrodzenia R.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23.10.2001 r. dokonano blokady wydatków
budżetowych w części 62 na kwotę 964 tys. zł.

                                                
11 W planie na 2002 r. UNFE uwzględniło prognozę uzyskania dochodów z tytułu kar.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 14.078 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 613 tys. zł,

tj. o 4%, a realnie o 9%.

W strukturze zrealizowanych w wydatków budżetowych największy udział

miały:

- wynagrodzenia bez pochodnych (§ 4010-4040) na które ze środków budżetowych
przeznaczono 6.852 tys. zł,. Stanowiło to 87,7% kwoty planowanej w ustawie
budżetowej na 2001 r. i 87.68% sumy zaplanowanej w budżecie po zmianach.
Wydatki na wynagrodzenia w 2001 r. wyniosły 111,9% wykonania w 2000 r.
Ponadto ze środka specjalnego przeznaczono w 2001 r. na wynagrodzenia (bez
pochodnych) 5.425 tys. zł, tj. 126,9% wydatków w 2000 r.;

- zakup pozostałych usług (§ 4300) � 4.500,6 tys. zł opłaconych ze środków
budżetowych. Stanowiło to 131,9% wydatków zaplanowanych w układzie
wykonawczym do budżetu na 2001 r. i 100,0% planu po zmianach.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 171 osób, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było wyższe o 12 osób, tj. o 7,6% oraz o 4,3% od planowanego limitu zatrudnienia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 5.983 zł, w tym

3.339 zł z budżetu i 2.644 zł ze środka specjalnego. W porównaniu do 2000 r.

wynagrodzenie to wzrosło w 2001 r. nominalnie o 9,8%, w tym o 4,0% wzrosła kwota

wypłacana z budżetu i o 18,0% premie ze środka specjalnego. Wynagrodzenie wzrosło

w 2001 r. realnie o 4,0%, w tym w części budżetowej spadło o 1,4 %, a ze środka

specjalnego wzrosło o 11,8 %.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie było niższe o 12,6% w tym w części budżetowej niższe o 12,9%,

a ze środka specjalnego o 12,3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 606 tys. zł

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 6%. W 2001 r.

nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych, ani odsetek zapłaconych z tytułu

nieterminowego regulowania zobowiązań.
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Przychody środka specjalnego w 2001 r. wyniosły 10.170 tys. zł i były wyższe

o 438% od kwoty planowanej (po zmianach).

Wydatki środka specjalnego w 2001 r. wyniosły 8.474 tys. zł i były o 4% niższe

od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 15% wyższe niż wykonanie 2000 r.

W 2001 r. wpłaty do budżetu wyniosły 429 tys. zł. W 2000 r. nie dokonywano

ze środka specjalnego wpłat do budżetu.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- nieprawidłowego wyboru wykonawcy przy zleceniu budowy informatycznego
�systemu nadzoru pośredniego�- komisja przetargowa uzasadniając wybór oferty
firmy Telmax S.A., mało rzetelnie  oceniła wiarygodność doświadczenia
zawodowego tego wykonawcy oraz nie uwzględniła korzystniejszej o 624 tys. zł
oferty konkurenta;

- przedłużenia, na  2001 r. i lata następne, umowy najmu zajmowanych pomieszczeń
przy ul. Foksal 10, która nie zawierała żadnych zapisów dotyczących rozliczenia
nakładów inwestycyjnych dotychczas poniesionych przez Urząd (w wysokości
około 1,1 mln zł)  oraz pozostawiono w niej dotychczasowy, niezbyt korzystny
z uwagi na występującą w Warszawie tendencję spadkową cen najmu lokali
biurowych, sposób indeksacji ceny wynajmu;

- nieprawidłowego naliczenia i wypłacenia, w ocenie NIK zawyżonej o 278 tys. zł,
premii ze środka specjalnego wypłaconej w 2001 r. dla kierownictwa UNFE;

- dopuszczenia do nierzetelnego podania stanu środków obrotowych na początek
2001 r. w ustawie budżetowej w części dotyczącej środka specjalnego UNFE;

- zmniejszenia o prawie 40% kwoty wydatków przeznaczonych m.in. na pogłębianie
wiedzy społeczeństwa na temat systemu funduszy emerytalnych, co jest jednym
z istotniejszych zadań ustawowych Urzędu, mających wpływ na ochronę
uczestników funduszy.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 62 � UNFE, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości,

nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała:

1. Podjęcia działań w celu wyegzekwowania nienależnie pobranej przez
Kierownictwo UNFE części premii wypłacanej ze środka specjalnego.

2. Rozważenie przeznaczania wyższych kwot środków budżetowych na promocję
wiedzy o kapitałowych formach systemu emerytalnego.

3. Podjęcie działań w celu zmiany, na korzystniejsze dla Urzędu, warunków umowy
najmu budynku przy ul Foksal 10.

4. Sprawowanie skutecznego nadzoru dla zapewnienia właściwej realizacji  inwestycji
budowy podstawowej części systemu informatycznego SNP.

5. Przestrzeganie zasad i formy udzielania zamówień publicznych, określonych
w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, i zapewnienie
w związku z tym:

- wyboru najkorzystniejszej oferty;

- określania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający uczciwą konkurencję;

- przyznawania w kryteriach ocen większego znaczenia proponowanym kosztom
realizacji zamówienia;

- rzetelnej oceny złożonej dokumentacji.

CZĘŚĆ 63 � URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 10,4 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były wyższe o 9,4 tys. zł, tj. ponad 9-krotnie. W porównaniu
do roku 2000 dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 1,6 tys. zł, tj. o 13,3%,
a realnie były niższe o 18,1%.

Na uzyskane dochody składała się głównie kwota 6,9 tys. zł pochodząca z kar

pieniężnych nałożonych na członków zarządów kas chorych. Pozostałe dochody

(3,9 tys. zł) stanowiły środki z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w 2000 r.

(3,5 tys. zł) oraz dochody wynikające z pomniejszania odprowadzanych składek

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne o wynagrodzenie należne płatnikowi tych

składek (0,4 tys. zł).
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Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły nieprzestrzegania wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad

obiegu dokumentacji związanej z decyzjami nakładającymi kary pieniężne

na członków zarządu kas chorych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 63 � Urząd

Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w wysokości 9.801,0 tys. zł. W ciągu 2001 r.

wydatki zostały zwiększone o 45,0 tys. zł, do łącznej wysokości 9.846,0 tys. zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla 2 osób odwołanych

z kierowniczych stanowisk państwowych (40,2 tys. zł) oraz zwiększenia wynagrodzeń

pracowników służby cywilnej (27,6 tys. zł). Dokonano również zmniejszenia

wydatków (o 22,7 tys. zł) w celu zasilenia rezerw celowych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 8.009 tys. zł, tj. 81,3% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 1.301 tys. zł,

tj. o 14,0%, a realnie były niższe o 18,5%.

W strukturze wydatków zrealizowanych w 2001 r., 99,1% przypadało

na wydatki bieżące, a 0,9% - majątkowe, podczas gdy w 2000 r. stanowiły one

odpowiednio 79,8% i 20,2%. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 691 tys. zł

zostały wykonane w 10,5%. Wykonanie na tak niskim poziomie tych wydatków było

związane z decyzją o blokowaniu niektórych wydatków w budżecie państwa na rok

2001, w tym Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych na kwotę 628,0 tys. zł,

z czego 618,0 tys. zł dotyczyło wydatków majątkowych Urzędu.

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowiły

wynagrodzenia osobowe wynoszące � 63,9% ogółu wydatków (5.120,2 tys. zł łącznie

z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), odpowiednio w roku 2000 � 47,2%

(4.393,6 tys. zł), co oznacza ich wzrost o 16,5%. Były one również wyższe o 3,8%

od kwoty przyjętej w ustawie budżetowej i o 0,4% niższe od budżetu po zmianach.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 72 osoby, całość w dziale 750 -

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było wyższe o 6 osób, tj. o 10,8% i było zgodne z planowanym limitem zatrudnienia.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 6.096 zł.

W porównaniu do 2000 r. było wyższe o 6,6% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 1,0%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe w stosunku

do wielkości określonej ustawą budżetową o 2,8%, natomiast do planu po zmianach

o 1,0%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 457,9 tys. zł,

tj. o 37,6% więcej w porównaniu do roku 2000. Zobowiązań wymagalnych oraz

odsetek naliczonych i zapłaconych za opóźnienie w zapłacie nie odnotowano.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły nielegalnego

wydatkowania kwoty 289,6 tys. zł na sfinansowanie kosztów tzw. działalności

informacyjno-promocyjnej, której celem było informowanie ubezpieczonych

o przysługujących im prawach, zasadniczych założeniach reformy, możliwościach

korzystania z różnych procedur w przypadku naruszenia ich praw do ochrony.

W ramach promocji działań Urzędu sfinansowano, również przedsięwzięcia na kwotę

19,0 tys. zł, (w tym poniesiono koszty wykonania 36 zdjęć ukazujących wyposażenie

gabinetu Prezesa Urzędu, które nie zostały następnie wykorzystane, co uznano

za niecelowe i niegospodarne).

Z tytułu niecelowego zlecania prac na zewnątrz, które winny być wykonywane

przez Urząd we własnym zakresie,  wydatkowano 14,4 tys. zł.

Ze środków Urzędu sfinansowano koszty (1,2 tys. zł) zlecenia sprawdzenia
wiarygodności dwóch firm, pomimo, że nie było zastrzeżeń do realizacji
powierzonych tym firmom zadań - uznane to zostało za działanie niecelowe
i niegospodarne. Sfinansowano koszty kursów (13,4 tys. zł) dla kandydatów
na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, pomimo że obowiązujące
przepisy wykluczają udział pracowników Urzędu zarówno w radach kas chorych, jak
również we władzach spółek Skarbu Państwa.

Biorąc pod uwagę liczbę posiadanych przez Urząd samochodów (5) oraz ilość
osób zatrudnionych (70) � jako niecelowe i niegospodarne uznano wydatkowanie
kwoty 27,2 tys. zł z tytułu przyznanych, 11 pracownikom, ryczałtów za używanie
samochodów prywatnych dla celów służbowych.



257

Przy realizacji usług poligraficznych na kwotę 49,4 tys. zł nie zachowano formy

pisemnej oraz nie dokumentowano czynności związanych z udzieleniem zamówienia

publicznego, czym naruszono obowiązujące przepisy.

Krytyczne uwagi kontroli dotyczyły sposobu gospodarowania funduszem

nagród. Pokryto również pracownikowi Urzędu koszty (na kwotę 22,7 tys. zł)

przejazdów samochodem prywatnym na zajęcia z aplikacji radcowskiej do Poznania.

W stosunku do zatrudnianych przez Urząd pracowników na stanowiskach

kierowców nie przestrzegano, określonego Kodeksem pracy, dobowego limitu godzin

nadliczbowych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 63 � Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, mimo

stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie  mających jednak zasadniczego

wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Podjęcie działań dyscyplinujących poszczególne departamenty do przestrzegania

wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentacji, dotyczącej decyzji administracyjnych

podejmowanych przez Prezesa Urzędu, powodujących skutki finansowe.

2. Zaprzestanie wydatkowania środków budżetowych na zadania, które nie zostały

przypisane Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych ustawą z dnia 6 lutego

1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

3. Zlecanie wykonywania prac na podstawie umów cywilnoprawnych, jedynie

w przypadkach uzasadnionych brakiem możliwości ich wykonania przez

pracowników Urzędu.

4. Określenie zasad finansowania szkoleń, prowadzonych w różnych formach

kształcenia.

5. Zaprzestanie wydatkowania środków budżetowych na szkolenia specjalistyczne,

które nie obejmują tematyki związanej z realizacją zadań Urzędu.
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CZĘŚĆ 64 � GŁÓWNY URZĄD MIAR

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 61.726 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 5.026 tys. zł, tj. o 8,9%. W 2001 r.

plan dochodów nie uległ zmianie. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu

nominalnym wyższe o 9.947 tys. zł, tj. o 19,2%, a realnie wzrosły o 13%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy z różnych opłat

(60.576 tys. zł), wpływy z usług (232 tys. zł), odsetki od nieterminowych płatności

(94,5 tys. zł).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 64 - GUM

w wysokości 79.163 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 166 tys. zł,

do łącznej wysokości 79.329 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły § 6062

Wydatki na finansowanie inwestycji (w związku z dostosowaniem prawa polskiego

w dziedzinie metrologii prawnej w ramach Narodowego Programu Przygotowania

do Członkostwa w Unii Europejskiej) oraz § 4020 Wynagrodzenia osób członków

korpusu służby cywilnej.

Zrealizowane wydatki wyniosły 74.251 tys. zł, tj. 93,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 742 tys. zł,

tj. o 1,0%, a realnie były niższe o 4,5%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, których wykonanie wyniosło

74.247,7 tys. zł, co stanowi 99,99% wydatków ogółem.

W rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

rządowej najwyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia w kwocie 12.681,9 tys. zł,

co stanowiło 59,5% wydatków rozdziału oraz wydatki na opłacenie składek

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 2.610,5 tys. zł, co stanowiło

12,3% wydatków rozdziału. Wydatki bieżące w wysokości 4.143,2 tys. zł stanowiły

19,5% wydatków rozdziału i zostały przeznaczone na zakup materiałów
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i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych,

podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników służby cywilnej oraz różne

wydatki na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym

organom administracji rządowej najwyższe wydatki poniesiono na wynagrodzenia

w wysokości 34.858,1 tys. zł, co stanowiło 66,8% wydatków rozdziału oraz

na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)

w kwocie 6.808,5 tys. zł, co stanowiło 13,1% wydatków rozdziału. Wydatki

majątkowe wyniosły 2.143,0 tys. zł, co stanowiło 4,1% wydatków rozdziału. Wydatki

majątkowe zostały przeznaczone głównie na zakupy specjalistycznego sprzętu

metrologicznego i probierczego.

W rozdziale 75000 Integracja z Unią Europejską najwyższe wydatki w kwocie

193,0 tys. zł, (63,2% wydatków rozdziału) poniesiono na zakupy majątkowe sprzętu

specjalistycznego związanego z priorytetem 1.2 �Dostosowanie prawa polskiego

w dziedzinie metrologii prawnej�.

Ogółem środki na finansowanie inwestycji w centrali GUM w 2001 r. wyniosły

2.817,2 tys. zł, w tym:

- 2.311,4 tys. zł na zakupy sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego,

- 229,3 tys. zł na zakupy klimatyzatorów, komory klimatycznej, wentylatora
wyciągu, wideo projektora,

- 132,8 tys. zł na zakupy komputerów,

- 101,5 tys. zł na zakup samochodu osobowego oraz wózka widłowego.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1.800 osób i w całości dotyczyło

działu 750 - Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 11 osób, tj. o 0,6%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 27 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.180 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 6,8% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 1,3%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 4.271 tys. zł,
co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 13%.
Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2001 r. nie wystąpiły.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. odsetki nie wystąpiły.
Zapłacono odsetki w wysokości 2 tys. zł w § 4580 Pozostałe odsetki, wynikające
z konieczności wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, a dotyczyły
Okręgowego Urzędu Miar w Katowicach.

GUM nie prowadził działalności w formie zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych. Środek specjalny o nazwie �Zakup lamp z taśmą
wolframową� został utworzony na okres od 20 grudnia 2000 r do 30 września 2001 r.
i w związku z szybszą realizacją zakupu lamp został zamknięty z dniem 31 maja 2001 r.

Przychody środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 1 tys. zł i były niższe
o 1,9% od kwoty planowanej (po zmianach).

Wydatki środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 53 tys. zł i były o 98,2%
niższe od kwoty planowanej (po zmianach). Wpłaty do budżetu wyniosły 1 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienie dotyczyło naruszenia przez
Dyrektora Generalnego GUM trybu postępowania przy składaniu i udzieleniu
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. �Modernizacja kontrolnego
stanowiska pomiarowego objętości przepływu gazów SG5� za kwotę 65 tys. zł,
tj. 0,09% wydatków ogółem. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, popełnienie czynu polegającego
na naruszeniu zasad, formy lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia
publicznego, ustalonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Poza tym stwierdzono uchybienie polegające na wprowadzeniu w przepisach
wewnętrznych GUM, dotyczących zasad i trybu postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych w 2001 r., informacji o proponowanych konkretnych
dostawcach lub wykonawcach mogących wykonać zamówienie publiczne
w przypadku postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie to nie gwarantowało przestrzegania fundamentalnej zasady systemu
zamówień publicznych jaką jest, wyrażona art. 16 o zamówieniach publicznych,
zasada równego traktowania oferentów.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 64 � Główny Urząd Miar, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienie nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu niedopuszczanie do naruszeń

ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze trybu udzielenia zamówienia.

2. Wyeliminowanie - w odniesieniu do przetargów nieograniczonych - możliwości

proponowania na etapie wstępnym wykonawców lub dostawców mogących

wykonać udzielane zamówienie publiczne.

CZĘŚĆ 65 � POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 2.144 tys. zł i w stosunku do ustawy
budżetowej na 2001 r. były wyższe o 872 tys. zł, tj. o 68,6%. W trakcie 2001 r. plan
dochodów nie był zmieniany. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu
nominalnym wyższe o 82 tys. zł, tj. o 4,0%, a realnie były niższe o 1,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpłaty nadwyżki środków
specjalnych (§ 242) w kwocie 1.651 tys. zł, która stanowiła 77,0% dochodów ogółem.

Na przekroczenie ustalonej w ustawie budżetowej kwoty dochodów, zasadniczy
wpływ miały wyższe, niż zakładano wpływy z tytułu nadwyżek środków specjalnych
(§ 242) o 93,8%. Osiągnięto je po dokonaniu wpłaty planowanej zaliczki nadwyżki
za 2001 r. w kwocie 680,8 tys. zł oraz wpłaty nadwyżki środków specjalnych za 2000 r.
w wysokości 970,2 tys. zł, w wyniku kontroli NIK dotyczącej wykonania budżetu
państwa w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły przypadków
nieterminowego przekazywania dochodów na rachunek bieżący urzędu skarbowego
oraz akcyjności w zakresie prowadzenia windykacji należności. W 2001 r. umorzono
należności przedawnione za normy sprzedane w systemie wysyłkowym od 45 firm na
ogólną kwotę 6,3 tys. zł, w tym 5,9 tys. zł (36 pozycji) powstałych w latach
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1995�1998. Doprowadzenie do przedawnienia wierzytelności stanowi � zgodnie
z art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych � naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 65 � Polski
Komitet Normalizacyjny w wysokości 27.063 tys. zł. W ciągu 2001 r. plan wydatków
nie był zmieniany. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie blokowania
niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001, Minister Finansów dokonał
w 2001 r. blokady wydatków Polskiego Komitetu Normalizacji na kwotę 1.735 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 25.328 tys. zł, tj. 93,6% budżetu.
W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu nominalnym były wyższe o 1.018 tys. zł,
tj. o 4,2%, a realnie były niższe o 1,2%. Skutkiem wprowadzenia blokady było
ograniczenie wydatków w rozdziale 75000 � Integracja z Unią Europejską na zakup
opracowań normalizacyjnych o 1.181 tys. zł (§ 4300) i podróże służbowe zagraniczne
o 200 tys. zł (§ 4420) oraz w rozdziale 75002 � Polski Komitet Normalizacyjny, m.in.
o 300 tys. zł na działalność informacyjną i wydawniczą (§ 3030 i 4210).

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków części 65, w dziale 750 �
Administracja publiczna, udział wydatków rozdziału 75002 � Polski Komitet
Normalizacyjny wyniósł 83,0% (21.015 tys. zł), oraz rozdziału 75000 � Integracja
z Unią Europejską - 17,0% (4.313 tys. zł). Wydatki majątkowe wyniosły 667,1 tys. zł,
co stanowiło 2,6% wydatków ogółem.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 309 osób i dotyczyło działu 750 �
Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie nie uległo
zmianie.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, przeciętne zatrudnienie
było niższe o 9 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.555 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 7,6% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 2,0%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 2,9%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 974,9 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 28%.

Zobowiązania wymagalne w 2001 r. nie wystąpiły.

Przychody środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 4.874 tys. zł i były wyższe

o 32,1% od kwoty planowanej.

Wydatki środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 3.552 tys. zł i były o 18,4%

wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 59,5% wyższe niż wykonanie

2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 1.651 tys. zł i były niższe o 24,7% od wpłat

zrealizowanych w 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 65 � Polski Komitet Normalizacyjny, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o :

1. Dokonanie odpowiednich zmian organizacyjnych w celu wyeliminowania

przypadków nieterminowego przekazywania środków na dochody budżetu państwa.

2. Pilne przekazanie do budżetu państwa kwoty 422 tys. zł z tytułu nadwyżki środków

specjalnych za 2000 r.

3. Prowadzenie działań windykacyjnych w stosunku do dłużników PKN w sposób

ciągły i systematyczny celem odzyskiwania maksymalnej wielkości należnych

środków.

CZĘŚĆ 66 � POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 3.063,6 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 2.123,6 tys. zł, tj. o 226%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 1.276,4 tys. zł,

tj. o 29,4%, a realnie były niższe o 27,8%.
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Jedynym źródłem dochodów w 2001 r. były wpłaty z tytułu nadwyżki środków
obrotowych. Sposób obliczania zaliczkowych wpłat dochodów budżetowych jak
i wielkość wpłaconej nadwyżki za 2001 r. ustalone zostały zgodnie z zasadami § 34
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad
i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe
i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

Sporządzony przez Centrum projekt budżetu na 2001 r. był niedoszacowany,
o czym świadczy realizacja dochodów w wysokości ponad trzykrotnie przewyższająca
planowaną kwotę. Nie stwierdzono po stronie dochodowej naruszeń dyscypliny
finansów publicznych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 66 � Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji w wysokości 61,0 tys. zł określone jako wydatki
majątkowe. W ciągu 2001 r. wydatki nie ulegały zmianom.

Zrealizowane wydatki wyniosły 61,0 tys. zł, tj. 100% budżetu. W porównaniu
do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 180,0 tys. zł, tj. o 74,7%,
a realnie były niższe o 76%.

Nie stwierdzono w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości w realizacji
wydatków.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 190 osób. W porównaniu do 2000 r.
przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 45 osób, tj. o 19,2%, co wynikało
z wydzielenia od 1 stycznia 2001 r. Polskiego Centrum Akredytacji na podstawie
ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności akredytacji oraz
zmianie niektórych ustaw. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia
przeciętne zatrudnienie było niższe o 15 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.451 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.
nominalnie wzrosło o 4%, a realnie było niższe o 1,4%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.440,8 tys. zł i nie

były to zobowiązania wymagalne. Zobowiązania te były niższe w porównaniu

do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 54,7%.

Przychody zakładu budżetowego wyniosły 22.008,6 tys. zł i były wyższe

o 4,7% od kwoty planowanej (po zmianach). Przychody w 2001 r. stanowiły 81,8%

wykonania w 2000 r., co było następstwem wydzielenia od dnia 1 stycznia 2001 r.

Polskiego Centrum Akredytacji. Udział dotacji budżetowej w przychodach uległ

obniżeniu z 0,9% w 2000 r. do 0,2% w 2001 r.

Wydatki zakładu budżetowego w 2001 r. wyniosły 18.127,1 tys. zł i były

o 11,4% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 12,7% niższe niż

wykonanie 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 66 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, stwierdzając

jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o zwiększenie staranności przy

planowaniu dochodów budżetowych.

CZĘŚĆ 67 � POLSKA AKADEMIA NAUK

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 544,7 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 159,6 tys. zł, tj. o 41,5%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 126,5 tys. zł, tj. o 30,2%, a realnie

wzrosły o 23,5%.

Dochody planowane były wyłącznie w dziale 853 - Opieka społeczna, a ich

wykonanie było wyższe o 72,7 tys. zł , tj. o 18,9%. Wysokość dochodów

nieplanowanych wyniosła 86,9 tys. zł, w tym w dziale 750 � 86,4 tys. zł.
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W strukturze zrealizowanych w 2001 r. dochodów największy udział (84,0%) miały

dochody w dziale 853 - Opieka społeczna wykonane przez Dom Rencisty

w Konstancinie i pochodzące głównie z odpłatności pensjonariuszy za ich pobyt.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły:

- niezaplanowania w budżecie PAN dochodów osiąganych przez placówki
zagraniczne,

- braku sukcesywnego odprowadzania do budżetu dochodów uzyskiwanych przez
placówki zagraniczne w trakcie 2001 r. � ogółem ww. dochody zamknęły się kwotą
16,1 tys. zł,

- nie wykazywania w miesięcznych sprawozdaniach Rb-27 dochodów osiąganych
przez placówki zagraniczne,

- przekazania dochodów osiągniętych przez placówki zagraniczne w 2000 r.
w kwocie 12,5 tys. zł dopiero w grudniu 2001 r.,

- nieprawidłowego określenia w rocznym sprawozdaniu Rb-27 wysokości
zrealizowanych dochodów we wszystkich wyszczególnionych rozdziałach
i paragrafach klasyfikacji budżetowej działu 750.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 67 - Polska

Akademia Nauk w wysokości 53.552,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 96,1 tys. zł, do łącznej wysokości 53.648,1 tys. zł. Zwiększenia wydatków

dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń osobowych z pochodnymi.

Zrealizowane wydatki wyniosły 50.213,5 tys. zł, tj. 93,6% budżetu

po zmianach, co wynikało z przekazania przez Ministra Finansów środków na wydatki

budżetowe w wysokości 50.214,1 tys. zł, tj. o 3.434,0 tys. zł mniej niż przewidywał

plan po zmianach (równowartość kwoty objętej blokadą). W porównaniu do 2000 r.

wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 6.674,7 tys. zł, tj. o 15,3%, a realnie

wzrosły o 9,3%.

Najwyższy udział w wydatkach części 67 miał dział 750 - Administracja

publiczna � 75,3%, które zrealizowane zostały w wysokości 91,8% planu

po zmianach.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1.045 osób, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna - 199 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 76 osób, tj. o 6,8%. W porównaniu do planowanego limitu

zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 133 osoby, a w dziale 750 �

o 69 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.130 zł,

w tym w dziale 750 � 3.518 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 8,2% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło

o 2,6%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 28,3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.820,7 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 0,7%.
Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1,3 tys. zł (w 2000 r.
tego rodzaju zobowiązania nie wystąpiły). W 2001 r., podobnie jak w 2000 r., nie
zapłacono odsetek z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 36.009,3 tys. zł i były niższe o 23,5% od kwoty
planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w przychodach uległ obniżeniu
z 1,8% w 2000 r. do 1,4% w 2001 r.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 37.549,3 tys. zł i były niższe o 20,2% od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 13,8% niższe niż wykonanie 2000 r.

W 2001 r. nie dokonywano wpłat do budżetu z zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości w zakresie realizacji
wydatków dotyczyły:

- nierzetelnego planowania wydatków, w tym głównie w przypadku dwóch
rozdziałów: 75057 - Placówki zagraniczne oraz 75064 - Współpraca naukowo-
techniczna z zagranicą,
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- przekazywania placówkom zagranicznym korekt planów niezgodnych ze zmianami
akceptowanymi przez kierownictwo PAN,

- rozdysponowywania, wbrew obowiązującym przepisom, środków przeznaczonych
na wydatki placówek zagranicznych przez jednego z dysponentów III stopnia
(Kancelarię PAN), a nie przez dysponenta głównego,

- przekazania dotacji dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej w wysokości 1.199,0 tys. zł bez określenia � podobnie jak w latach
ubiegłych � kosztów działalności MIBMiK finansowanych dotacją, co w efekcie
uniemożliwiło rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji,

- finansowania kosztów działalności jednostki organizacyjnej pn. Międzynarodowe
Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu
(MLSPMiNT), przy formalnym zakwalifikowaniu wydatkowanych przez PAN
środków (1.468,5 tys. zł) na ten cel jako �składki do organizacji międzynarodowej�,

- zlecenia wykonywania usług medycznych na kwotę 500,0 tys. zł Zakładowi
Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie bez sporządzenia przed określeniem
wartości zlecenia, jakichkolwiek analiz finansowych (kalkulacji wstępnej) oraz
określenia zakresu zleconych usług w sposób umożliwiający finansowanie
z budżetu PAN jednostek organizacyjnych o różnym statusie i prowadzących
na różnych zasadach gospodarkę finansową (w tym np. placówek naukowych PAN
w ogóle nie kwalifikujących się do finansowania z budżetu części 67). Niezależnie
od powyższego nie dokonano rzetelnego rozliczenia wykonanych usług ,

- niedopełniania przez jedenaście miesięcy 2001 r. obowiązku pobrania,
odprowadzenia i opłacenia należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 16,0 tys. zł,

- nieprzestrzegania uregulowań prawnych w zakresie sprawozdawczości budżetowej
przez: kierowników placówek zagranicznych PAN, Kancelarię PAN i dysponenta
głównego. Powyższe skutkowało m.in. wykazywaniem w miesięcznych
sprawozdaniach RB-28 do końca III kwartału 2001 r. nierzetelnych danych
odnośnie wysokości wydatków zrealizowanych w poszczególnych paragrafach
rozdziału 75057 - Placówki zagraniczne.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 67 - Polska Akademia Nauk, mimo stwierdzonych istotnych
nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie
budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Podjęcie działań zmierzających do jednoznacznego określenia statusu MLSPMiNT
we Wrocławiu oraz o wystąpienie z inicjatywą reaktywowania działalności Komisji
Rewizyjnej MLSPMiNT.

2. Jednoznaczne określenie kosztów działalności Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej, finansowanych dotacją pochodzącą z budżetu
PAN i zapewnienie rzetelnego planowania i rozliczenia przyznanej dotacji.

3. Ustalenie zasad odpłatności z tytułu korzystania z usług medycznych przez
podmioty inne niż pracownicy Kancelarii PAN i członkowie PAN.

4. Sukcesywne przekazywanie do budżetu dochodów realizowanych przez placówki
zagraniczne w trakcie roku.

CZĘŚĆ 68 � PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody budżetowe wyniosły 61,3 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 48,3 tys. zł, tj. o 371,5%.

W porównaniu do 2000 r. dochody w ujęciu nominalnym były wyższe o 38,3 tys. zł,

tj. o 166,5%, a realnie wzrosły o 153,3%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: odsetki od dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

(29,8 tys. zł), wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (16,7 tys. zł ) oraz wpływy

z dochodów różnych (9,5 tys. zł).

Ponadplanowo uzyskane dochody były efektem ujawnionych przez kontrolę

wewnętrzną Państwowej Agencji Atomistyki nieprawidłowości w wykorzystywaniu

środków budżetowych przez beneficjentów dotacji.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły nieterminowego przekazania na rachunek bieżący urzędu skarbowego

dochodów budżetowych w wysokości 1,1 tys. zł, tj. 1,7% ogólnych dochodów

osiągniętych w 2001 r. Opóźnienia wyniosły od kilku do kilkunastu dni.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 68 - Państwowa

Agencja Atomistyki w wysokości 79.911,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 3,1 tys. zł do łącznej wysokości 79.914,1 tys. zł. Zwiększenie planu

wydatków dokonane zostało na podstawie decyzji Ministra Finansów, podjętych

na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zmiany

wprowadzone zostały w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów

administracji rządowej, § 4020 klasyfikacji budżetowej i dotyczyły finansowania

dodatków do wynagrodzeń dla urzędników służby cywilnej, zatrudnionych

w Państwowej Agencji Atomistyki.

Zrealizowane wydatki wyniosły 74.746,0 tys. zł, tj. 93,5% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r., wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 9.010,0 tys. zł tj. o 10,8%, a realnie były niższe o 15,4%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków PAA największy udział

(74,3%) miały wydatki budżetowe zrealizowane w dziale 750 � Administracja

publiczna. Wydatki te wykonano w wysokości 55.517,5 tys. zł, tj. w 94,8% budżetu

po zmianach. Podstawową pozycję w wydatkach zrealizowanych w tym dziale

stanowiły wydatki objęte rozdziałem 75064 - Współpraca naukowo-techniczna

z zagranicą, które wynosiły 88,6% wydatków ogółem wykonanych w tym rozdziale.

Wydatki te zrealizowano w wysokości 49.172,9 tys. zł, tj. w 94,5% planowanej

wysokości, po zmianach. Dominującą pozycją wydatków wykonanych w tym

rozdziale (48.891,6 tys. zł, tj. 99,4%) stanowiły wydatki na opłacanie składek

członkowskich z tytułu przynależności Polski do Międzynarodowej Agencji Energii

Atomowej, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, Zjednoczonego Instytutu

Badań Jądrowych oraz Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych.

Drugą pod względem wielkości pozycją były wydatki wykonane w dziale 150 �

Przetwórstwo przemysłowe. Wynosiły one 19.227,3 tys. zł i zostały wykonane

w 90,1% planowanej wielkości po zmianach (21.336,0 tys. zł). Największy udział

w wydatkach wykonanych w dziale 150 � Przetwórstwo przemysłowe miały wydatki
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poniesione w rozdziale 15004 - Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania

energii atomowej. PAA zrealizowała te wydatki w wysokości 15.638,4 zł tys. zł, tj.

w 99,8% w porównaniu do planowanej wielkości, po zmianach (15.670,0 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 89 osób i dotyczyło działu 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było niższe o 4 osoby, tj. o 4,3%.

W porównaniu do planowanego w ustawie budżetowej limitu zatrudnienia,
przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 19 osób. Niewykorzystanie
planowanego limitu wynikało, m.in. z rotacji kadr w związku z przechodzeniem
pracowników na emeryturę, w tym pracowników korpusu służby cywilnej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.338 zł.
W porównaniu do 2000 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
wyższe o 14,0% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 6,0%. W porównaniu
do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe
o 20,7%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 266,1 tys. zł,
co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 41,2%.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.

PPA nie prowadziła działalności w formie zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych, środków specjalnych.

Stwierdzono uchybienie polegające na nieprzestrzeganiu przepisu § 4 ust.1
pkt 1 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej, zobowiązującego do sporządzania i przekazywania
sprawozdań jednostkowych w zakresie budżetu państwa przez kierowników placówek
zagranicznych oraz niedopełnieniu wymogów formalnych określonych w § 9 ust. 2
ww. rozporządzenia.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 68 - Państwowa Agencja Atomistyki, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o rozważenie możliwości wystąpienia

do Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Środowiska

z wnioskiem o zawarcie odpowiedniego porozumienia w sprawie zasad finansowania

i rozliczania radcy - zastępcy Stałego Przedstawicielstwa RP przy Międzynarodowej

Agencji Energii Atomowej w Wiedniu.

CZĘŚĆ 69 � KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 13.877 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 4.211 tys. zł, tj. o 23,3%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 1.147 tys. zł,

tj. o 7,6%, a realnie były niższe o 12,4%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: dochody z opłat � 10.023,3 tys. zł

(72,2% ogółu zrealizowanych w 2001 r. dochodów), dochody z kar � 1.360 tys. zł

(9,8%), wpłata ze środków specjalnych � 1.896,3 tys. zł (13,7%).

Niższe o 30% od prognozowanego wykonanie dochodów Komisji z tytułu opłat

od podmiotów rynku kapitałowego nastąpiło z przyczyn niezależnych od KPWiG.

Przychody Komisji z tego tytułu zależą od aktywności podmiotów działających

na rynku kapitałowym. Zdaniem NIK, Komisja nie popełniła błędu przy

prognozowaniu dochodów z tego tytułu, ponieważ w czasie opracowywania projektu

budżetu nie było wyraźnych przesłanek wskazujących, że dochody roku 2001

znacząco będą się różnić od zrealizowanych w 2000 r.

Także wykonanie dochodów z tytułu kar było niższe o 24,4% od prognozowanego

w ustawie budżetowej. Niewykonanie prognozowanych dochodów z tego tytułu

spowodowane zostało tym, że z nałożonych w 2001 r. kar na kwotę 2.080 tys. zł

(tj. o 280 tys. zł powyżej prognozowanej kwoty dochodów), zapłacone zostały kary

na kwotę 1.280 tys. zł. Jednakże ustalenia kontroli wskazują, że działania

podejmowane przez KPWiG dla wyegzekwowania należnych kar należy ocenić jako

prawidłowe.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 69 - KPWiG

w wysokości 10.720 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zmniejszone o 713,2 tys. zł

do wysokości 10.007 tys. zł (zmniejszenia dotyczyły m. in. wydatków

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakupu pozostałych usług).

Zrealizowane wydatki wyniosły 10.006,7 tys. zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.509 tys. zł,

tj. o 17,8%, a realnie wzrosły o 1.042 tys. zł, tj. o 11,6%.

W wydatkach KPWiG w 2001 r. najwyższy udział miały wydatki

na: wynagrodzenia -6.716,5 tys. zł (tj. 67,1% ogółu wydatków), zakup pozostałych

usług - 1.498,0 tys. zł (tj. 15,0%), składki na ZUS i Fundusz Pracy - 1.146,8 tys. zł

(tj. 11,5%), zakup materiałów i wyposażenia � 240,0 tys. zł (tj. 2,4%), odpisy

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 102,5 tys. zł (tj. 1,0%).

W wydatkach finansowanych ze środków budżetowych nie dokonywano

wydatków na zakupy inwestycyjne.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 161 osób, wszystkie w dziale 750.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 23 osoby,

tj. o 16,7%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne

zatrudnienie było niższe o 14 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. finansowane ze środków

budżetowych i środków specjalnych wyniosło 5.232 zł. W porównaniu do 2000 r.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe w ujęciu

nominalnym o 5,2%, a realnie było niższe o 0,3%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wypłacone ze środków

budżetowych wyniosło 3.477 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe w ujęciu nominalnym o 4,2%, a realnie

było niższe o 1,2%. W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,7%.
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Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 696,7 tys. zł

(w całości dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2001 r., które będzie

wypłacone w 2002 r.), co oznacza wzrost zobowiązań w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. o 29,3%. Na koniec grudnia 2001 r. i w trakcie roku

budżetowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, nie płacono także odsetek

za zwłokę.

W 2001 r. przychody rachunku środków specjalnych  KPWiG wyniosły

7.442,6 tys. zł i były o 27,4% niższe od kwoty planowanej.

Wydatki ze środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 10.976,9 tys. zł i były niższe

od kwoty planowanej o 20,3%.

W toku kontroli budżetowej stwierdzono finansowanie ze środków specjalnych

bieżącej działalności Urzędu Komisji. W 2001 r. wydatki takie, jak: zakup materiałów

biurowych, toneru, papieru, prasy, energii elektrycznej, konserwacja sprzętu

i samochodów posiadanych przez KPWiG, opłaty za czynsz, usługi teleinformatyczne,

telefony i sprzątanie wyniosły 3.505,5 tys. zł, tj. 31,9% kwot wydatkowanych

ze środka specjalnego.

Ponadto stwierdzono uchybienia w trzech spośród ośmiu zbadanych postępowań

o zamówienie publiczne. Uchybienia te nie stanowiły naruszenia dyscypliny finansów

publicznych.

Ustalono, że podejmując decyzje o przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami

nie dokonywano ich pisemnego uzasadniania.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, stwierdzając

jedynie nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o stosowanie praktyki pisemnego

uzasadniania decyzji Przewodniczącego KPWiG o przeniesieniu wydatków oraz

o numerowanie decyzji w tej sprawie.
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CZĘŚĆ 70 � GENERALNY INSPEKTORAT CELNY

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.044,0 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. i ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2001 r.
były wyższe o 755,0 tys. zł, tj. o 261,2%. W porównaniu do 2000 r. dochody były
w ujęciu nominalnym wyższe o 699,0 tys. zł, tj. o 202,6%, a realnie wzrosły o 186,8%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy do budżetu ze środków
specjalnych (§ 242 - 407,0 tys. zł), wpływy z różnych dochodów (§ 097 � 353,0 tys. zł),
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (§ 057 � 276,0 tys. zł).
Największe dochody zrealizowano w 2001 r. w rozdziale 75001 w kwocie 811,0 tys. zł,
tj. o 522,0 tys. zł więcej od wielkości planowanej (o 180,6%), a w rozdziale 75007
zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 233,0 tys. zł.

Powodem uzyskania wyższych dochodów niż planowane było m.in.
niedoszacowanie dochodów na etapie ich planowania, obowiązek wpłaty do budżetu
18,5% planowanych wpływów ze środków specjalnych wprowadzony ustawą z dnia
2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. Odnotowano
jeden przypadek nieuzgodnienia przez Regionalny Inspektorat Celny w Krakowie
sprawozdania Rb-23 z urzędem skarbowym.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 70 � Generalny
Inspektorat Celny w wysokości 29.639,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone środkami z rezerw celowych o łączną kwotę 33,0 tys. zł, a zmniejszone
na rzecz rezerw celowych o kwotę 33,3 tys. zł. Łączna kwota wydatków została
ustalona w wysokości 29.638,7 tys. zł. Zwiększenia  wydatków dotyczyły rozdziałów
75001 i 75007 w paragrafach: 4020 � Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej, 4110 � Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 � Składki
na Fundusz Pracy.

Zrealizowane wydatki wyniosły 26.871,6 tys. zł, tj. 90,7% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.440,6 tys. zł, tj. o 5,7%, a realnie wzrosły o 0,2%.
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W strukturze zrealizowanych wydatków największy udział miały wydatki

w rozdziale 75001 � Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

w kwocie 16.312,2 tys. zł tj. 60,7% ogółu wydatków (87,4% kwoty planowanej

w ustawie budżetowej i 87,4% kwoty planu po zmianach) i rozdziale 75007 �

Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

� 10.526,7 tys. zł, tj. 39,2% ogółu wydatków (96,6% kwoty planowanej w ustawie

budżetowej i 96,6% kwoty planu po zmianach), a najmniejszy wydatki w rozdziale

75000 � Integracja z Unią Europejską w kwocie 32,7 tys. zł, tj. 0,1% ogółu wydatków

(48,5% kwoty planowanej w ustawie budżetowej i 48,5% kwoty planu po zmianach).

Z ogólnej kwoty wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatkowano 402,2 tys. zł (1,5%), na wydatki bieżące jednostek budżetowych �

25.639,5 tys. zł (95,4%), na wydatki majątkowe � 829,9 tys. zł (3,1%).

W 2001 r. wydatki majątkowe w części 70, dziale 750 � Administracja publiczna

wyniosły 829,9 tys. zł, co stanowiło 48,0% wydatków planowanych. Kwotę

tę wykorzystano na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060). W ramach

wydatków majątkowych Generalny Inspektorat Celny m.in. zakupił prawo

użytkowania wieczystego działki oraz budynki stanowiące odrębną własność na rzecz

Regionalnego Inspektoratu Celnego w Przemyślu za kwotę 180,0 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 393 osoby i dotyczyło działu 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było wyższe o 30 osób, tj. o 8,2%. W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia

przeciętne zatrudnienie było niższe o 59 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.000 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe

o 1,0% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe o 6,6%. W porównaniu

do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe

o 5,3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.248,5 tys. zł.

W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. nastąpił spadek zobowiązań

o 270,5 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
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Przychody środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 3.105,0 tys. zł i były
wyższe o 19,9% od kwoty planowanej (po zmianach). Dotacja z budżetu nie
wystąpiła.

Wydatki środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 1.415,0 tys. zł i były o 34,5%
niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 115,7% wyższe niż wykonanie
2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 407,0 tys. zł. W 2000 r. nie dokonano wpłat
do budżetu.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły przejściowego

pokrycia wydatków budżetowych ze środka specjalnego, który to wydatek

skorygowano w trakcie roku budżetowego.

Nie stwierdzono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych

po stronie wydatków.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 70 � Generalny Inspektorat Celny, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rzetelne przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z rozliczeniem

działalności finansowej GIC do dnia 30 czerwca 2002 r.

2. Rzetelność dokumentacji finansowej GIC za I półrocze 2002 r. oraz wskazanie

miejsca jej przechowywania w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli

budżetowej w 2003 r.

CZĘŚĆ 71 � GŁÓWNY INSPEKTORAT KOLEJNICTWA

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.299,6 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 449,6 tys. zł, tj. o 52,9%.

W porównaniu z 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 540,1 tys. zł,

tj. o 29,4%, a realnie były niższe o 33%.



278

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: opłaty za wydawanie świadectw
dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń oraz pojazdów szynowych -
1.073,4 tys. zł oraz opłaty za postępowania kwalifikacyjne i przeprowadzone
egzaminy na uprawnienia budowlane - 211,3 tys. zł.

Dochody nie zostały właściwie oszacowane na etapie planowania -
zrealizowane dochody ogółem w kwocie 1.299,6 tys. zł stanowiły 152,9% wielkości
planowanej.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły odprowadzenia w I kwartale 2001 r., z opóźnieniem w stosunku
do obowiązujących terminów od 6 do 19 dni, zrealizowanych dochodów budżetowych
w wysokości 350,9 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 71 - Główny
Inspektorat Kolejnictwa w wysokości 10.254 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zmniejszone o 7,1 tys. zł, do łącznej wysokości 10.246,9 tys. zł, w wyniku 2 decyzji
Ministra Finansów: zwiększającej wydatki o 3,9 tys. zł oraz zmniejszającej o 11 tys. zł.
Zmniejszenia wydatków dotyczyły paragrafów klasyfikacji budżetowej: 4010 -
wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
i 4120 - składki na Fundusz Pracy.

W okresie od 30 października do 31 grudnia 2001 r., zablokowane zostały
planowane w ustawie budżetowej wydatki w części 71 na kwotę 658 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 9.588,6 tys. zł, tj. w 93,6% budżetu
po zmianach. W porównaniu z 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe
o 635,6 tys. zł, tj. o 6,2%, a realnie niższe o 11,1%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały
wydatki bieżące - 98,6%, zrealizowane w 94,8% w stosunku do kwot w budżecie
po zmianach. Największymi pozycjami wydatków bieżących były: wynagrodzenia -
59,7%, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) - 10% i usługi
niematerialne - 18,3%, zrealizowane w stosunku do kwot według budżetu po zmianach
na 2001 r. odpowiednio w: 100%, 94,2% i 89,9%. W 2001 r. nie były planowane
w części 71 i nie występowały wydatki majątkowe (inwestycyjne).
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W 2001 r. rozpatrzona została przez GIK mniejsza o 17,6%, aniżeli w roku

poprzednim, liczba wniosków o wydanie świadectw (644 wydane świadectwa w 2001 r.

wobec 782 w 2000 r.). Stan wniosków oczekujących na załatwienie zmniejszył się

z 609 w 2000 r. do 550 - w 2001 r., tj. o 59, podczas gdy w 2000 r. stan wniosków nie

załatwionych uległ zmniejszeniu o 94.

W 2001 r. nadano o 63% mniej, niż w roku poprzednim, uprawnień

budowlanych w dziedzinie transportu kolejowego (220 � w 2001 r. wobec 595 �

w 2000 r.). Wynikało to z ograniczenia przez GIK w II półroczu 2001 r. wydatków

na postępowania egzaminacyjne, w związku z sygnalizowaną potrzebą ich

zablokowania. Skutkiem tego na koniec 2001 r., na przeprowadzenie postępowań

oczekiwało 170 wniosków w sprawie nadania powyższych uprawnień.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 135 osób, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna i było takie samo, jak przeciętne zatrudnienie w 2000 r.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia, było ono niższe o 30 osób.

W strukturze zatrudnienia, 26,1% stanowili pracownicy zatrudnieni w niepełnym

wymiarze czasu pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.531 zł.

W porównaniu z 2000 r., wynagrodzenie było w 2001 r. wyższe o 9,5% w ujęciu

nominalnym, a realnie wzrosło o 3,8%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 22,2%.

Zobowiązania na koniec 2001 r. wyniosły 1.083,1 tys. zł. W porównaniu

ze stanem na koniec 2000 r. wzrosły o 92,3%. Zobowiązania wymagalne wyniosły

387,4 tys. zł, przy niewystępowaniu zobowiązań tego rodzaju na koniec 2000 roku.

W 2001 r., podobnie jak i w 2000 r., nie płacono odsetek z tytułu nieterminowych

płatności zobowiązań.

Po stronie wydatków nieprawidłowości dotyczyły:

- wyboru, w trybie zamówienia z wolnej ręki, dostawcy dla usługi o wartości 138 tys. zł,
przy niezastosowaniu się do wynikającego z art. 71 ust. 1a ustawy o zamówieniach
publicznych wymogu uzyskania wymaganej akceptacji ze strony Prezesa UZP,
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- wybrania, w trybie zamówienia z wolnej ręki, z naruszeniem art. 69 ust. 2
powołanej ustawy, droższej oferty na usługę administrowania siecią komputerową,
co zwiększyło wydatki w części dotyczącej 2001 r. - o 0,2 tys. zł,

- odwlekania decyzji o przeniesieniu pracowników OIK w Warszawie do siedziby
Inspektoratu, umożliwiającej zmniejszenie wydatków o koszty najmu pomieszczeń
w gmachu PKP - o około 84 tys. zł,

- braku skutecznego nadzoru nad realizacją umowy z dnia 1 czerwca 2001 r. o serwis
oprogramowania, skutkiem czego zapłacono za faktycznie niewykonane usługi
o wartości 9,7 tys. zł.

Ponadto za działania niecelowe i niegospodarne, w sytuacji blokady wydatków
i rosnących zobowiązań, uznano wydatkowanie, w ostatnich dniach 2001 r. na prace
remontowe - 3 tys. zł; zakup części zamiennych i podzespołów w związku
z planowanym unowocześnieniem komputerów - 2,2 tys. zł oraz z tytułu utworzenia
i wykorzystania w grudniu 2001 r. fakultatywnego funduszu nagród � 11,7 tys. zł,
tj. wydatków, które nie determinowały funkcjonowania Inspektoratu w 2001 roku.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 71 - Główny Inspektorat Kolejnictwa, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przeanalizowanie procesu rozpatrywania wniosków w sprawie dopuszczenia
do eksploatacji budowli i urządzeń oraz pojazdów szynowych, pod kątem
wyeliminowania, zależnych od Inspektoratu, przyczyn powodujących spadek liczby
wydawanych świadectw.

2. Wyegzekwowanie równowartości za 14 godz. usług serwisowych, które nie zostały
faktycznie wykonane przez zleceniobiorcę, jak również zapewnienie skutecznego
nadzoru nad realizacją umowy w tej sprawie.

3. Podjęcie niezbędnych działań, w tym organizacyjnych, zapewniających
przestrzeganie przy udzielaniu zamówień przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych.
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CZĘŚĆ 72 � KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Realizację budżetu w części 72 ujęto w rozdziale III pkt � Fundusze KRUS.

CZĘŚĆ 73 � ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Realizację budżetu w części 73 ujęto w rozdziale III pkt � Fundusz Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

CZĘŚĆ 75 � RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 37,9 tys. zł. W ustawie budżetowej

na rok 2001 w części 75 � Rządowe Centrum Legislacji nie planowano uzyskania

dochodów. W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe

o 24,2 tys. zł, tj. o 176,6%, a realnie wzrosły o 163,2%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: odszkodowania za uszkodzenie

dwóch samochodów służbowych (19,6 tys. zł), zwroty nadpłaconych składek

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części dotyczącej płatnika, w związku

z przekroczeniem górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek przez

pracowników (13,5 tys. zł).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 75 � Rządowe

Centrum Legislacji w wysokości 9.793,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wielkość wydatków

ogółem nie była zmieniana w stosunku do kwot zaplanowanych w ustawie

budżetowej.

Zrealizowane wydatki wyniosły 8.653,1 tys. zł, tj. 88,4% kwoty przyjętej

w ustawie budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym

niższe o 496,4 tys. zł, tj. o 5,4%, a realnie były niższe o 10,4%.

Dominującymi pozycjami wydatków były wydatki bieżące w wysokości

8.569,0 tys. zł, stanowiące 89,0% wydatków określonych w ustawie budżetowej

i 89,4% wydatków określonych w budżecie po zmianach. W tej grupie wydatków

poniesiono wydatki m.in. na:
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- wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Legislacji wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń w wysokości 6.964,7 tys. zł, tj. 80,5% poniesionych wydatków
ogółem,

- wydatki na zakup towarów i usług w wysokości 1.520,7 tys. zł, tj. 17,6%
poniesionych wydatków ogółem. W tej grupie wydatków mieści się m.in.: zakup
usług pozostałych � 962,5 tys. zł. Z kwoty tej w 2001 r. dokonano m.in. wydatków
związanych z opłatami czynszowymi za wynajmowane przez RCL pomieszczenia
w wysokości 421,8 tys. zł oraz za usługi telekomunikacyjne w wysokości 191,2 tys. zł,
zakup materiałów i wyposażenia � 391,7 tys. zł. Z kwoty tej w 2001 r. dokonano
zakupu wyposażenia biurowego w kwocie 153,8 tys. zł.

Wydatki majątkowe RCL nie zostały zaplanowane w ustawie budżetowej
na rok 2001 i takich wydatków nie poniesiono w trakcie roku.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r., realizowane w całości w dziale 750 �
Administracja publiczna wyniosło 95 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 17 osób, tj. o 21,8%.

W 2001 r. zrealizowano w 100% planowany limit zatrudnienia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 5.328 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było
niższe o 0,1%, a realnie było niższe o 5,3%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było niższe o 5,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 565,8 tys. zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania ogółem na koniec grudnia
2001 r. w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. spadły o 19,2%.

W 2001 r. nie wystąpiły płatności odsetek z tytułu nieterminowego regulowania
zobowiązań.

W 2001 r. w Rządowym Centrum Legislacji dokonywano wydatków
ze środków specjalnych pod nazwą �Legislacja�, funkcjonującego w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Wydatki te wyniosły 2.183,9 tys. zł i zostały poniesione
z tytułu wypłat premii i nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Rządowego
Centrum Legislacji. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z tego tytułu w 2001 r.
wyniosło 1.646 zł i w porównaniu do 2000 r. wzrosło o 10,0%.
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Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 75 � Rządowe Centrum Legislacji, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 76 � URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI12

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 179.627,4 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 39.627,4 tys. zł, tj. o 28,3%.

Dochody budżetowe w 2001 r. w części 76 zrealizowane zostały głównie

w rozdziale 60053 - Urząd Regulacji Telekomunikacji - 179.615,7 tys. zł. (99,9%

dochodów ogółem) oraz w rozdziale 60097 � Gospodarstwo pomocnicze � 11,7 tys. zł.

Dochody pochodziły z różnych opłat, tj. za używanie częstotliwości, za prawo

do wykorzystania zasobów numeracji oraz za zezwolenia dla operatorów.

W prognozie niedoszacowane zostały dochody budżetowe z opłat za używanie

częstotliwości i za prawo do wykorzystania zasobów numeracji (planowane z tego

tytułu dochody wykonano w 130%).

Zaległości budżetowe, głównie z tytułu nieuiszczonych opłat za używanie

częstotliwości, wyniosły na koniec 2001 r. 11.438,7 tys. zł, stanowiąc 6,4% - w relacji

do uzyskanych dochodów. Działania podejmowane przez Urząd, w celu ich

wyegzekwowania, jedynie częściowo były skuteczne. Na dzień 15 lutego 2002 r.

z opłatami zalegało nadal 5 podmiotów gospodarczych, w tym 2 na łączną kwotę

7.725,8 tys. zł, nie licząc należnych Urzędowi odsetek.

                                                
12 Urząd Regulacji Telekomunikacji został utworzony na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.

Prawo telekomunikacyjne (DzU nr 73, poz. 852 ze zm.) i organizowany był w okresie od 7 października 2000
r. do 1 stycznia 2001 r., poprzez przejęcie majątku i zespołów pracowniczych byłej Państwowej Inspekcji
Telekomunikacyjnej i Pocztowej (jednostka budżetowa), byłej Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
(zakład budżetowy), a także części zadań oraz pracowników byłego Ministerstwa Łączności. Ponieważ Urząd
funkcjonował w 2000 r. przez niecały kwartał, w którym średnie zatrudnienie wyniosło tylko 26 osób, wyniki
kontroli wykonania budżetu za rok 2001 r. nie są zatem porównywalne z odpowiednimi danymi 2000 roku.
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W toku kontroli budżetowej stwierdzono, że Urząd wniósł pierwszą wpłatę

dochodów budżetowych, w wysokości 101,9 tys. zł, w dniu 30 stycznia 2001 r.,

tj. z opóźnieniem 10 dni w stosunku do obowiązującego terminu.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 76 � Urząd

Regulacji Telekomunikacji w wysokości 80.827 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki

te zostały zwiększone o 28 tys. zł, do łącznej wysokości 80.855 tys. zł. Zwiększenia

wydatków dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Zrealizowane wydatki wyniosły 68.549 tys. zł, tj. 84,8% budżetu po zmianach.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące w kwocie 61.672 tys. zł,

stanowiące 90% wydatków ogółem. Wydatki te zostały poniesione głównie

na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (33.076,6 tys. zł) oraz zakup

materiałów, wyposażenia i usług (23.504,2 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne,

obejmujące sprzęt informatyczny, oprogramowanie, samochody dostawcze, osobowe

oraz aparaturę kontrolną i pomiarową wydatkowano 6.058,5 tys. zł (8,8% wydatków

ogółem).

Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z zablokowania przez Ministra

Finansów wydatków w części 76 w kwocie 5.184 tys. zł. Ponadto nie wykorzystano

środków w wysokości 2.467 tys. zł - na realizację inwestycji Sztabu Generalnego

Wojska Polskiego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, finansowanych w poprzednich

latach przez Ministra Łączności, czego podstawową przyczyną było nie przeniesienie

na Prezesa Urzędu uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa. Niższe

wykonanie planu wydatków wynagrodzeń o 2.196 tys. zł spowodowane zostało

brakiem pełnej obsady na etatach żołnierzy zawodowych. Znacznie niższe

od planowanych były wydatki na integrację z Unią Europejską (zrealizowano 32,8%

planu), wydatki na zakupy usług remontowych, energii i pozostałych usług, zakupy

inwestycyjne oraz wydatki na opłaty i składki.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły niecelowego
zawarcia 38 umów cywilnoprawnych, na łączną kwotę 88 tys. zł. Umowy te dotyczyły
wykonania prac wchodzących w zakres regulaminowej działalności jednostek centrali
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Urzędu, w tym prac kancelaryjnych. Zawarto także umowy na opracowanie celowości
organizacji gospodarstwa pomocniczego (na kwotę 10 tys. zł). Uchybienia związane
z zawarciem przedmiotowych umów stanowiły 0,12% wydatków ogółem.
Stwierdzono również, że kontynuowano do końca 2001 r. umowę z kancelarią radcy
prawnego, mimo wzrostu zatrudnienia w Biurze Prawnym. Ponadto ustalono,
że Prezes Urzędu wydał 6 decyzji o przeniesieniu wydatków w oddziałach
okręgowych bez wystarczająco udokumentowanego uzasadnienia.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 749 osób (całość w dziale 600 �
Transport i łączność). W porównaniu z planowanym limitem zatrudnienia
(po zmianach), zatrudnienie w Urzędzie było mniejsze o 83 osoby, tj. o 10%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.109 zł.
W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto było wyższe o 4,4%.

Zobowiązania na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 2.191,6 tys. zł. Nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne. Urząd nie poniósł też kosztów z tytułu nieterminowej
płatności zobowiązań w 2001 roku.

Przychody gospodarstw pomocniczych w 2001 r. wyniosły 1.062,4 tys. zł i były
o 29,6% niższe od kwoty planowanej (po zmianach). Wydatki tych gospodarstw
w 2001 r. wyniosły natomiast 1.046,2 tys. zł i były o 30% niższe od kwoty planowanej
(po zmianach). Wpłaty do budżetu wyniosły 5 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rozważenie celowości cofnięcia, na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy � Prawo
telekomunikacyjne, zezwoleń firmom zalegającym w dłuższym okresie czasu
z opłatami za użytkowane częstotliwości telekomunikacyjne.

2. Określenie zasad dofinansowania kosztów studiów pracowników Urzędu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty.
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3. Ograniczenie, do niezbędnego minimum, liczby zawieranych umów.

4. Zmniejszenie wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych

oraz służbowych telefonów komórkowych.

5. Egzekwowanie od oddziałów rzetelnego uzasadniania wniosków w sprawie

wydania decyzji o przeniesienie wydatków.

CZĘŚĆ 78 � OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 1.172.897 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 326.803 tys. zł, tj. o 21,8%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 1.039.063 tys. zł,

tj. o 776,4%, a realnie wzrosły o 730,7%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: operacje związane

z zarządzaniem długiem (1.040.553 tys. zł) � w tym wpływy ze sprzedaży

zerokuponowych obligacji amerykańskich, tzw. �collaterali� (990.852 tys. zł), odsetki

od udzielonych pożyczek i  kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych

(114.920 tys. zł).

Warunki rynkowe w 2001 r. dotyczące w szczególności kształtowania się cen

collaterali, kursu złotego do USD i EUR oraz zakres przeprowadzonych w 2001 r.

operacji związanych z zarządzaniem długiem, pozwoliły na zrealizowanie dochodów

związanych z zarządzaniem długiem w 78,1% kwoty planowanej.

Uzyskane odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz

od rachunków specjalnych stanowiły 88,5% kwoty planowanej z tego tytułu. Niższe

od planu wykonanie tych dochodów wynikało głównie z wykorzystania w zaledwie

9,1% ustalonego w ustawie budżetowej upoważnienia do udzielenia ze środków

budżetu państwa kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie

importu towarów i usług z Polski.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienie polegało na zaliczeniu przez

Ministerstwo Finansów do dochodów uzyskanych w 2001 r. kwoty 202,4 tys. zł, która

wpłynęła na rachunek dochodów części 78 budżetu państwa w dniu 9 stycznia 2002 r.
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Uchybienie to zostało usunięte w trakcie kontroli, poprzez dokonanie odpowiedniej

korekty sprawozdania z wykonania dochodów w części 78 w roku 2001 i zaliczenie

kwoty 202,4 tys. zł do dochodów roku 2002.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 78 � Obsługa

zadłużenia zagranicznego w wysokości 5.135.700 tys. zł. Minister Finansów działając

na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu

państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego w latach 1999-2001, decyzją z dnia 24 września 2001 r. zmniejszył

planowane wydatki w części 78 o 819.000 tys. zł, przeznaczając je na pokrycie

zwiększonych wydatków w części 79 � Obsługa długu krajowego.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001,

zablokowane zostały wydatki w części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego �

w kwocie 370 mln zł.

Zrealizowane w 2001 r. wydatki wyniosły 3.793.819 tys. zł, tj. 87,9% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były niższe w ujęciu nominalnym

o 502.811 tys. zł, tj. o 11,7%, a realnie były niższe o 16,3%.

W strukturze wydatków części 78 największy udział miały odsetki

od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych. Wydatki te wyniosły

2.522.200 tys. zł, co stanowiło 92% planu po zmianach oraz 74,2% kwoty pierwotnie

planowanej z tego tytułu w ustawie budżetowej. Różnica pomiędzy wydatkami

planowanymi, a faktycznie zrealizowanymi z tego tytułu, wynika głównie

ze szczególnych trudności związanych z planowaniem płatności odsetek od zadłużenia

zagranicznego, których wielkość jest uzależniona m.in. od zmian kursów walutowych

i zmian stóp procentowych na międzynarodowym rynku finansowym.

Drugim co do wielkości tytułem wydatków w części 78 budżetu państwa były
spłaty odsetek od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą oraz od obligacji
Brady�ego, zrealizowane w łącznej kwocie 1.194.775 tys. zł. Niższe od planu
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wykonanie przedmiotowych wydatków (w 80,5% kwoty pierwotnie planowanej oraz
89% planu po zmianach) wynikało m.in. z dokonania przedterminowego wykupu
części obligacji Brady�ego w kwietniu 2001 r. oraz z braku wypłat, w grudniu 2001 r.,
odsetek od planowanej na I półrocze 2001 r., a nie zrealizowanej w ciągu roku drugiej
emisji obligacji z półrocznym kuponem.

Wydatki z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji spłaty kredytów
zagranicznych, zostały zrealizowane w kwocie 76.844,7 tys. zł, co stanowi 30,3%
kwoty pierwotnie planowanej i 32,9% planu po zmianach. W stosunku do roku 2000
wypłaty z tytułu gwarancji spłaty kredytów zagranicznych były wyższe o 76.235,3 tys. zł,
tj. prawie 127-krotnie.

W ocenie NIK Ministerstwo Finansów w pełni i terminowo obsługiwało
zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:

- nie ujmowania w części 78 budżetu państwa niektórych wydatków związanych
z obsługą zadłużenia zagranicznego � wydatki te są wykazywane w części 19
budżetu państwa,

- braku wystarczających działań ze strony Ministerstwa Finansów w celu
zapobieżenia negatywnym skutkom dla budżetu państwa, wynikającym
ze znacznych opóźnień w realizacji projektów finansowanych z kredytów Banku
Światowego i ponoszonych w związku z tym tzw. opłat za gotowość.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Ewidencjonowanie całości wydatków związanych z obsługą zadłużenia
zagranicznego w części 78 budżetu państwa.

2. Kontynuowanie rozmów ze stroną włoską w sprawie rozwiązania problemu spłat
ze środków budżetowych gwarantowanych kredytów zagranicznych, wykorzystywanych
przez polskie firmy produkujące żywność dietetyczną i odżywki, a także rozmów
z zainteresowanymi bankami w zakresie restrukturyzacji kredytów dla Warszawskiego
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. i Huty Katowice S.A. w celu odzyskania
środków budżetowych z tytułu dokonanych w 2001 roku spłat przez Ministra Finansów.
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CZĘŚĆ 79 � OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO

Dochody

Zrealizowane w 2001 dochody wyniosły 571.769 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 60.669 tys. zł, tj. o 11,9%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 102.688 tys. zł, tj. o 21,9%, a realnie

wzrosły o 76.889 tys. zł, tj. o 15,5%.

Głównymi źródłami dochodów w części 79 były wpływy uzyskane

ze sprzedaży obligacji (345.403 tys. zł), rozliczenia z tytułu poręczeń (118.293 tys. zł),

spłata odsetek przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (103.456 tys. zł).

Przyczyny uzyskania wyższych niż planowano dochodów były następujące:

- uzyskanie dochodów z nieplanowanych operacji zamiany obligacji, dokonanych
w listopadzie i grudniu 2001 r. Celem tych operacji było rozłożenie w czasie
wykupów obligacji przypadających na okres luty-kwiecień 2002 r. W wyniku tych
operacji zaewidencjonowano nie planowane dochody w kwocie 66.624 tys. zł,

- wzrost wpływów z windykacji należności z tytułu poręczeń. Ustalone w ustawie
budżetowej na 2001r. dochody z tytułu poręczeń Skarbu Państwa, w kwocie
97.000 tys. zł, zrealizowano w wysokości 118.293 tys. zł, tj. w 122,0%. Jednym
z istotnych źródeł osiągniętych dochodów były nieplanowane spłaty dokonane
przez dłużników, w wyniku prowadzonych przez Ministerstwo Finansów negocjacji.

Jednocześnie nie zostały w pełni zrealizowane planowane dochody głównie
z następujących tytułów:

- wykupu odsetek od obligacji sprzedawanych na przetargach oraz z tytułu opłaty
transakcyjnej (razem mniej o 51.992 tys. zł). Przyczyną tego była trudność trafnego
prognozowania wysokości tego rodzaju dochodów;

- prowizji od udzielonych poręczeń na kwotę 1.000 tys. zł, głównie na skutek wejścia
w życie ustaw zwalniających podmioty ubiegające się o udzielenie poręczenia
z obowiązku wnoszenia opłat prowizyjnych.

Wydatki

W ustawie budżetowej na rok 2001 ustalono wydatki w części 79 � Obsługa
długu krajowego w wysokości 16.610.445 tys. zł. W ciągu roku decyzją Ministra
Finansów wydatki zostały zwiększone o kwotę 819.000 tys. zł, (równocześnie
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o tę kwotę zmniejszono planowane wydatki w części 78), tj. do kwoty 17.429.445 tys. zł,
z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów obsługi krajowych skarbowych
papierów wartościowych. Ponadto dokonana została zmiana, polegająca
na zmniejszeniu planu wydatków na rozliczenia z tytułu poręczeń krajowych
o 74.000 tys. zł i zwiększeniu o tę kwotę wydatków na obsługę skarbowych papierów
wartościowych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 17.104.746 tys. zł, tj. 98,1% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r., wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 3.378.279 tys. zł, tj. o 24,6%, a realnie wzrosły o 18,1%.

W 2001 r. dominującą pozycję (99,3% całości wydatków w części 79)

stanowiły wydatki na obsługę skarbowych papierów wartościowych (spw), a pozostałe

0,7% wydatków przypadało na rozliczenia z tytułu poręczeń.

Na wydatki poniesione na obsługę spw w kwocie 16.982.414 tys. zł składały się:

- wydatki na dyskonto od bonów skarbowych w kwocie 4.075.478 tys. zł, tj. 24,0%
wydatków poniesionych na obsługę spw,

- wydatki na odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych, razem w kwocie
10.337.117 tys. zł, tj. 60,9% wydatków poniesionych na obsługę spw, w tym:

- wydatki na obsługę obligacji sprzedawanych na przetargach, w kwocie
7.855.434 tys. zł,

- wydatki na obsługę obligacji znajdujących się w portfelu NBP, w kwocie
1.568.424 tys. zł,

- wydatki na obsługę skonwertowanych obligacji, wyemitowanych na wykup
zobowiązań instytucji ochrony zdrowia � 913.259 tys. zł, tj. 5,4% wydatków
poniesionych na obsługę spw,

- wydatki na obsługę obligacji detalicznych, w kwocie 1.773.036 tys. zł, tj. 10,4%
wydatków poniesionych na obsługę spw,

- wydatki na odsetki od obligacji nierynkowych w kwocie 796.781 tys. zł, tj. 4,7%
wydatków poniesionych na obsługę spw.

Wydatki na obsługę bonów skarbowych w 2001 r. były nieznacznie wyższe

od planowanych (o 0,1%), lecz jednocześnie wyższe o 986.823 tys. zł od wykonanych

w 2000 r. Wydatki te były w prawie 84% zdeterminowane wykupem bonów,
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wyemitowanych w 2000 r., a zatem nie odzwierciedlają rzeczywistych skutków prawie

pięćdziesięcioprocentowego przyrostu zadłużenia w bonach, jaki miał miejsce w 2001 r.

Skutki te ujawnią się dopiero w 2002 r.

Wydatki na obsługę obligacji hurtowych były wyższe od planowanych

o 554.484 tys. zł, tj. o 5,6%. Przyrost ten w całości wynikał z przeprowadzonych

w 2001 r., nie przewidywanych na etapie planowania, operacji zamiany obligacji,

dokonanych głównie w drodze umowy Ministerstwa Finansów z NBP.

Negatywnie na poziom zrealizowanych wydatków w 2001 r. wpłynęło też nie

zrealizowanie, przewidywanej na etapie planowania, transakcji wymiany płatności

odsetkowych od obligacji, której celem miało być obniżenie wydatków w 2001 r.

poprzez przesunięcie ich na okresy przyszłe. Zmiana założeń makroekonomicznych

na lata przyszłe, w tym wzrastający deficyt budżetu państwa wpłynęły na odstąpienie

od tej operacji.

Zrealizowane w 2001 r. wydatki z tytułu poręczonych przez Skarb Państwa

krajowych kredytów bankowych - w kwocie 122.332 tys. zł, były niższe od wydatków

założonych w planie po zmianach o 323.983 tys. zł, tj. o 72,6%.

W ocenie NIK, Ministerstwo Finansów w pełni i terminowo obsługiwało dług

krajowy. Tym niemniej na uwagę zasługują następujące zjawiska:

- wysoka od wielu lat dynamika wydatków na obsługę długu, która w 2001 r.
osiągnęła 24,6%,

- narastanie kosztów odłożonych na okresy przyszłe. Przykładowo o ile w 2001 r.
wydatki na dyskonto od obligacji hurtowych wyniosły 2,1 mld zł, to dyskonto
od obligacji wyemitowanych w 2001 r. obciąży wydatki w następnych latach kwotą
około 6 mld zł. Podobnie, o ile w 2001 r. wydatki na wykup bonów
wyemitowanych w roku poprzednim wyniosły 3,4 mld zł, to w 2002 r. wydatki
na obsługę bonów pochodzących z emisji dokonanych w 2001 r. wyniosą 4,4 mld zł.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- dopuszczenia w 2001 r. do zwiększenia udziału w długu z tytułu wyemitowanych
skarbowych papierów wartościowych, zadłużenia w bonach skarbowych, co będzie
negatywnie oddziaływało na poziom wydatków związanych z obsługą długu
krajowego w 2002 r.,
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- nieujmowania w części 79 budżetu państwa niektórych wydatków związanych
z obsługą długu krajowego � wydatki te są wykazywane w części 19 budżetu
państwa,

- niewykorzystaniu przez Ministra Finansów możliwości zastosowania w IV kwartale
2001 r. blokady wydatków przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń Skarbu
Państwa.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 79 � Obsługa długu krajowego, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Ewidencjonowanie całości wydatków związanych z obsługą długu krajowego

w części 79 budżetu państwa.

2. Rozważenie możliwości obniżenia w 2002 r. wydatków na obsługę krajowych

skarbowych papierów wartościowych poprzez dokonanie operacji typu swap.

3. Dokonanie w 2002 roku rozliczenia z Fabryką Samochodów Małolitrażowych

WWR S.A. odnośnie zbywanego przez Spółkę majątku i przekazanych

z powyższego tytułu środków na rzecz Ministra Finansów zgodnie z umową

poręczenia.

CZĘŚĆ 80 � REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 988,5 tys. zł i w stosunku do ustawy

budżetowej na 2001 r. były wyższe o 460,5 tys. zł, tj. o 87,2%. W porównaniu do 2000 r.

dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 751,5 tys. zł, tj. o 217,1%, a realnie

wzrosły o 211,6%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy do budżetu ze środków

specjalnych 570,1 tys. zł, wpływy z różnych opłat 186,7 tys. zł, grzywny, mandaty

i inne kary pieniężne od ludności 121,2 tys. zł.
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Największa różnica pomiędzy planowanymi, a wykonanymi dochodami
wyniosła 268,1 tys. zł i wystąpiła w § 242 (Wpływy do budżetu nadwyżki środków
obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz
wpływy do budżetu ze środków specjalnych). Przyczyną tak dużej różnicy był przepis
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w 2001 r.
wprowadzający obowiązek przekazywania do budżetu państwa przez jednostki
budżetowe wpłaty w wysokości 18,5% planowanych wpływów środków specjalnych
gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw.

Stwierdzono jedynie w trzech RIO przypadki nieterminowego przekazywania
dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 80 � Regionalne
izby obrachunkowe w wysokości  74.619 tys. zł. W ciągu 2001 r. wysokość
planowanych wydatków nie uległa zmianie.

Zrealizowane wydatki wyniosły 72.218 tys. zł, tj. 97% planowanych.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 6.030 tys. zł,
tj. o 9,11%, a realnie wzrosły o 3,4%.

Dominującymi wydatkami były wydatki bieżące (paragrafy od 4010 do 4600).
Zaplanowano je w wysokości 70.001 tys. zł, a wykonano w wysokości 68.221,5 tys. zł,
tj. w 97%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020 i 3030) zaplanowane były
(plan po zmianach) w wysokości 2.275,5 tys. zł, a zostały zrealizowane w wysokości
2.109,2 tys. zł, tj. w 93%. Wydatki majątkowe (§§ 6050 i 6060) zaplanowane (plan
po zmianach) zostały w wysokości 2.342 tys. zł, a zrealizowane w wysokości
1.887,5 tys. zł, tj. w 81%.

Wydatki majątkowe w § 6050 � Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zrealizowano w wysokości 834,4 tys. zł, tj. 87% planu. Niskie wykonanie planu
wynikło głównie z zerowej realizacji wydatków przez RIO we Wrocławiu (plan
50 tys. zł) oraz z 78% wykonania planu przez RIO w Zielonej Górze (plan 121,5 tys. zł;
wykonano 95,2 tys. zł). Pozostałe izby przeznaczyły wydatki głównie na instalacje
i uruchomienie sieci komputerowych oraz modernizację pomieszczeń i sieci
komputerowych.
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W § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

wykonano w wysokości 1.053 tys. zł, tj. 76% planu po zmianach. Na niski stopień

wykonania planu decydujący wpływ miały wydatki w:

- RIO w Opolu � 12% planu (głównie z powodu blokady środków),

- RIO w Katowicach � 25% planu,

- RIO w Bydgoszczy � 40% planu.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1.352 osoby, całość w dziale 750 �

Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r.

było wyższe o 40 osób, tj. o 3%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 72 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.952 zł.

w tym w dziale 750 � 2.952 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 5,6% w ujęciu nominalnym, a realnie

wyższe o 0,1%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 4,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 4.781 tys. zł, w tym

wymagalne 206,2 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. odpowiednio o 2,6% i 24,1%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie

0,2 tys. zł. W 2000 r. odsetek nie płacono.

Przychody środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 3.144 tys. zł i były wyższe

o 1% od kwoty planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach

nie występował.

Wydatki środków specjalnych w 2001 r wyniosły 2.542 tys. zł i były o 1%

wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 1% niższe niż wykonane w 2000 r.

Wpłaty do budżetu wyniosły 570 tys. zł i były wyższe o 568 tys. zł, tj. o 28.400%

od wpłat zrealizowanych w 2000 r.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 80 � Regionalne izby obrachunkowe, nie stwierdzając

nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o zapewnienie terminowego

odprowadzania dochodów budżetowych na rachunki bieżące właściwych terytorialnie

urzędów skarbowych (RIO w Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu).

CZĘŚĆ 81- REZERWA OGÓLNA

Ustawa budżetowa na 2001 rok w art. 23 stanowi o utworzeniu rezerwy ogólnej

w wysokości 88.000 tys. zł, tj. 0,05% planowanej kwoty wydatków ogółem budżetu

państwa (w 2000 r. - 0,06%).

Rozdysponowanie wydatków w części 81 - Rezerwa ogólna w 2001 r.

odbywało się na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania

rezerwą ogólną budżetu państwa.

Wydatki ujęte w części 81 � Rezerwa ogólna zostały rozdysponowane w 73,8%

na podstawie 8 uchwał Rady Ministrów, w 23,1% zarządzeń Prezesa Rady Ministrów,

a w 3,1% na podstawie 12 decyzji Ministra Finansów.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono do innych części budżetu państwa kwotę

87.999 tys. zł, tj. 100,0% zaplanowanych wydatków. W porównaniu do 2000 r. kwota

ta była w ujęciu nominalnym niższa o 8.070 tys. zł, tj. o 8,4%, a realnie o 13.354 tys. zł,

tj. o 13,2%.

Minister Finansów, realizując powyższe dyspozycje oraz korzystając ze swych

upoważnień w sposób celowy i legalnie, w okresie od 9 lutego do 21 grudnia 2001 r.

dokonał przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do trzydziestu siedmiu części

budżetu państwa, w tym 21.753,4 tys. zł (24,7% rezerwy) do szesnastu budżetów

wojewodów.

Zrealizowane w 2001 r. wydatki części 81 � Rezerwa ogólna stanowiły 0,05%

wydatków ogółem budżetu państwa (w 2000 r. � 0,07%).
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W wyniku przeniesień z części 81 - Rezerwa ogólna dokonano zwiększenia
wydatków w dwudziestu jeden działach klasyfikacji budżetowej, w tym w dziale 752 �
Obrona narodowa o 22.146,9 tys. zł, dziale 851 - Ochrona zdrowia o 17.824,0 tys. zł,
dziale 100 � Górnictwo i kopalnictwo o 10.800,0 tys. zł, dziale 853 � Opieka
społeczna o 7.439,0 tys. zł, przenosząc do tych działów 66,1% wydatków ujętych
w części 81.
Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie objętych kontrolą 43,1% rozdysponowanych
wydatków części 81, nie wnosi uwag do terminowości rozpatrywania wniosków
i wydawania decyzji przez Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa
na 2001 r. przez zwiększenie wydatków środkami rezerwy ogólnej.

Minister Finansów, korzystając z upoważnienia zawartego w rozporządzeniu
Rady Ministrów do samodzielnego dysponowania rezerwą, zdaniem Najwyższej Izby
Kontroli podejmował decyzje w sprawie zwiększenia wydatków w innych częściach
budżetu państwa w sposób celowy i gospodarny. Ponadto Minister Finansów
prawidłowo realizował obowiązek wynikający z § 3 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia
2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną w zakresie przedkładania w trakcie
roku budżetowego informacji o stanie rezerwy ogólnej.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Finansów
w zakresie wykonania budżetu państwa za 2001 r. w części 81 � Rezerwa ogólna
oraz dysponowania rezerwą na podstawie upoważnienia określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r., nie stwierdzając
nieprawidłowości.

CZĘŚĆ 82 � SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 185.136,4 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 5.136,4 tys. zł, tj. o 2,9%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 53.793,9 tys. zł,

tj. o 41,0%, a realnie wzrosły o 33,6%.
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Główne źródło dochodów w 2001 r. stanowiły wpłaty 87 gmin na zwiększenie
części podstawowej subwencji ogólnej w kwocie 182.554,8 tys. zł, w tym wpłaty
za lata poprzednie (39,8 tys. zł), co stanowiło 98,6% dochodów zrealizowanych w tej
części. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat (46,1 tys. zł)
oraz zwroty kwot części podstawowej (1.780,9 tys. zł) i części rekompensującej
subwencji ogólnej (754,6 tys. zł), uzyskane nienależnie przez gminy.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie dochodów dotyczyły:

- nieprawidłowego zaksięgowania i odprowadzenia na dochody budżetu państwa
(zamiast na subkonto rachunku bieżącego wydatków) zwrotu nienależnie pobranej
części podstawowej subwencji ogólnej za 2001 r. w wysokości 22,5 tys. zł,
co stanowiło naruszenie przepisów art. 42 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 i § 14 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej jednostek budżetowych (...), w wyniku czego w sprawozdaniu Rb-27
zawyżono o tę kwotę zrealizowane w 2001 r. dochody, a w sprawozdaniu Rb-28
zawyżono o tę kwotę zrealizowane w 2001 r. wydatki (w rozdziale 75802 � część
podstawowa subwencji ogólnej i ogółem),

- nieprawidłowego zaklasyfikowania w odpowiednim paragrafie zwrotów nienależnie
pobranych części subwencji w wysokości 2.535,5 tys. zł. Stanowiło to naruszenie
§ 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

- odprowadzania do budżetu państwa uzyskanych w 2001 r. dochodów w części 82
w terminie obowiązującym do końca 2000 r., tj. do dnia 10 następnego miesiąca,
zamiast w terminach określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu
państwa (...), zgodnie z którym środki zgromadzone na subkoncie dochodów
powinny być odprowadzane do budżetu państwa wg stanu środków na 15 dzień
miesiąca do dnia 20 danego miesiąca i na 25 dzień miesiąca do ostatniego dnia
miesiąca.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 82 � Subwencje
ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 28.774.530 tys. zł.
W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone o 734.633 tys. zł do łącznej wysokości
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29.509.163 tys. zł. Wydatki te zostały zwiększone środkami z rezerw celowych
z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powstałych na koniec roku 2000,
z tytułu niedoszacowania skutków wdrożenia w 2000 r. nowego systemu
wynagradzania nauczycieli.

Zrealizowane wydatki wyniosły 29.434.366 tys. zł, tj. 99,7% planu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 3.574.209 tys. zł, tj. o 13,8%, a realnie wzrosły o 7,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego - 22.117.633 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (75,1% wydatków
w części 82). W porównaniu do 2000 r. część oświatowa subwencji ogólnej była
w ujęciu nominalnym wyższa o 2.750.270 tys. zł, tj. o 14,2%, a realnie wzrosła o 8,2%.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
określona w ustawie budżetowej na 2001 rok w wysokości 21.383.000 tys. zł
została � w trakcie realizacji budżetu zwiększona - poprzez przeniesienie z rezerw
celowych kwoty 734.633 tys. zł. Z kwoty 734.633 tys. zł, Minister Finansów
przekazał w dniu 12 kwietnia 2001 r. do 878 jednostek samorządu terytorialnego
672.626,3 tys. zł na sfinansowanie zobowiązań powstałych z tytułu
niedoszacowania skutków wdrożenia w 2000 r. nowego systemu wynagradzania
nauczycieli, z tego 578.976,3 tys. zł, jako kwotę podstawową subwencji oświatowej
należnej za 2000 r., a 93.650 tys. zł, jako kwotę dopełniającą (odsetki w ustawowej
wysokości).

- rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin � 1.851.076 tys. zł,
tj. 100% planu po zmianach (6,3% wydatków w części 82). W porównaniu do 2000 r.
część podstawowa subwencji ogólnej była w ujęciu nominalnym wyższa
o 81.177 tys. zł, tj. o 4,6%, a realnie zmniejszyła się o 0,9%,

- rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów �
446.489 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (1,5% wydatków w części 82).
W porównaniu do 2000 r. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
była w ujęciu nominalnym wyższa o 13.762 tys. zł, tj. o 3,2%, a realnie zmniejszyła
się o 2,2%,

- rozdział 75804 � Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw �
257.095 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach (0,9% wydatków w części 82).
W porównaniu do 2000 r. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
była w ujęciu nominalnym wyższa o 29.219 tys. zł, tj. o 12,8%, a realnie wzrosła
o 6,9%,



299

- rozdział 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin �
2.086.641 tys. zł, tj. 96,5% planu po zmianach (7,1% wydatków w części 82).
W porównaniu do 2000 r. część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin była
w ujęciu nominalnym wyższa o 340.349 tys. zł, tj. o 19,5%, a realnie wzrosła
o 13,3%,

- rozdział 75806 � Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw �
2.674.628 tys. zł, tj. 100% planu (9,1% wydatków w części 82). W porównaniu
do 2000 r. część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw była
w ujęciu nominalnym wyższa o 358.628 tys. zł, tj. o 15,5%, a realnie wzrosła
o 9,5%,

- rozdział 75818 � Rezerwy ogólne i celowe � 805 tys. zł, utworzony trakcie roku
z oszczędności w wydatkach rozdziału 75802 � Część podstawowa subwencji
ogólnej dla gmin w wysokości 249 tys. zł i rozdziału 75805 � część rekompensująca
subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 556 tys. zł. Środki te przeznaczono
na pomoc gminom w przypadkach losowych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 82 � Subwencje ogólne dla jednostek samorządu

terytorialnego, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających

jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przekazywanie dochodów budżetowych z tytułu wpłat gmin, w terminach

wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2000 r. w sprawie

szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad

obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów

sporządzania przez Narodowy Bank Polski, informacji i sprawozdań z wykonania

budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa.

2. Kwalifikowanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zwrotów

nienależnie pobranych części subwencji oraz dokonanie korekty, polegającej

na zmniejszeniu zrealizowanych w 2001 r. dochodów i wydatków, o kwotę 22,5 tys. zł.
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CZĘŚĆ 83 � REZERWY CELOWE

W ustawie budżetowej na rok 2001 zaplanowano wydatki w części 83 �

Rezerwy celowe, przeznaczone na finansowanie 69 zadań, w wysokości ogółem

8.952.694 tys. zł, co stanowiło 4,9% planowanych wydatków budżetu państwa

(w 2000 r. � 4,4%).

Minister Finansów, po uzyskaniu pozytywnych opinii Sejmowej Komisji

Finansów Publicznych, w trakcie roku budżetowego utworzył dwa nowe tytuły rezerw

celowych na łączną kwotę 272.896,2 tys. zł, tj. na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy

budżetowej na rok 2001 rezerwę w wysokości 11.241,2 tys. zł z przeznaczeniem

na dotację dla gmin na dofinansowanie budowy gimnazjów oraz zgodnie z art. 100

ust. 5 ustawy o finansach publicznych z zablokowanych uchwałą Zarządu Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych wydatków w kwocie 261.655 tys. zł rezerwę

na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłat przez ZUS świadczeń

z Funduszu Alimentacyjnego.

W efekcie dokonanych w 2001 r. zmian, przez utworzenie dwóch nowych

tytułów rezerw planowane wydatki w części 83 � Rezerwy celowe zwiększono

do kwoty 9.225.590,2 tys. zł, tj. o 3,0% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej.

Rada Ministrów, na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

rozporządzeniem z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych

wydatków w budżecie państwa na rok 2001 wprowadziła do dnia 31 grudnia 2001 r.

blokadę wydatków ujętych w 32 pozycjach rezerw celowych, na kwotę ogółem

1.848.599 tys. zł, tj. 20,6% wydatków.

Minister Finansów w 2001 roku na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o finansach

publicznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Finansów

Publicznych, dokonał zmiany przeznaczenia wydatków z rezerw celowych na łączną

kwotę 800.274,2 tys. zł. Z kwoty tej 734.633 tys. zł (91,8%) przeznaczył

na zwiększenie w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu

terytorialnego - na realizację zadań oświaty i wychowania, a w szczególności

na finansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r.
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Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do zwiększenia wydatków ujętych

w rezerwach celowych, jak również do wprowadzonych w trakcie roku 2001 zmian

przeznaczenia planowanych tytułów rezerw celowych. Zmiany te dokonane zostały

zgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie budżetowej na rok 2001 oraz

z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

W trakcie realizacji budżetu Minister Finansów, na podstawie 2.167 decyzji,

dokonał przeniesień wydatków z części 83 � Rezerwy celowe do 108 części budżetu

państwa w kwocie 7.210.464 tys. zł, tj. 78,2% planu po zmianach (bez uwzględnienia

blokady). Do 16 budżetów wojewodów przeniesione zostały wydatki na kwotę

4.121.012,1 tys. zł (57,2%), a do 36 samorządowych kolegiów odwoławczych

na kwotę 1.264,5 tys. zł (0,02%). W kwocie 2.015.126 tys. zł nie rozdysponowanych

wydatków 91,7% stanowiły wydatki objęte blokadą (1.848.599 tys. zł). Pomimo

to, rozdysponowane w 2001 r. wydatki rezerw celowych były wyższe o 655.685 tys. zł,

tj. o 10,0% od wydatków rezerw rozdysponowanych w 2000 r., a realnie o 4,3%.

W wyniku przeniesień z części 83 � Rezerwy celowe dokonano zwiększenia

wydatków w 27 działach klasyfikacji budżetowej, w tym głównie w dziale 853 -

Opieka społeczna o 1.483.091,4 tys. zł, dziale 851 � Ochrona zdrowia o 1.253.913,4 tys. zł,

dziale 600 � Transport i łączność o 1.034.017,9 tys. zł, dziale 758 � Różne rozliczenia

o 751.076,3 tys. zł, przenosząc do tych działów 62,7% wydatków rozdysponowanych

z części 83.

Zrealizowane w 2001 r. wydatki części 83 - Rezerwy celowe stanowiły 4,2%

wydatków ogółem budżetu państwa (w 2000 r. � 4,3%).

Szczegółowej kontroli poddano 13 tytułów rezerw celowych na łączną kwotę

3.647.482 tys. zł, tj. 40,7% wydatków części 83 ujętych w ustawie budżetowej.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że spośród 314 wydanych decyzji w sprawie ich

rozdysponowania, 73 decyzje na łączną kwotę 417.151,1 tys. zł zostały wydane

w okresie od 26 do 120 dni od daty wpływu wniosków dysponentów części

budżetowych do Ministerstwa Finansów. Najwyższa Izba Kontroli przyjęła

do wiadomości złożone w toku kontroli wyjaśnienia, iż główną przyczyną opóźnień

w uruchamianiu środków rezerw celowych była pogarszająca się z miesiąca

na miesiąc realizacja prognozy dochodów.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wprowadzone w 2001 r. przez Ministra

Finansów zmiany w budżecie państwa z tytułu rozdysponowania wydatków ujętych

w części 83 � Rezerwy celowe, odpowiadały przeznaczeniu rezerw celowych

określonemu przez Sejm w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem zmian

wprowadzonych w trakcie roku budżetowego w uzgodnieniu z Komisją Finansów

Publicznych. Zastrzeżenia NIK dotyczą jedynie, wydatków ujętych w poz. 43

w zakresie rozdysponowania dotacji na dofinansowanie zadań własnych samorządu

województw w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych

przewozów pasażerskich.

W ustawie budżetowej na 2001 rok, w rezerwie celowej (poz. 43) ujęto wydatki

w kwocie 300.000 tys. zł, z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań

własnych samorządu województw w zakresie organizowania i dotowania kolejowych

regionalnych przewozów pasażerskich. Wydatki te, zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy

z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

przedsiębiorstwa państwowego �Polskie Koleje Państwowe� oraz § 3 ust. 2

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej

dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych

przewozów pasażerskich, powinny uwzględniać począwszy od 1 stycznia 2001 r. także

dotację przeznaczoną na nabywanie kolejowych pojazdów szynowych niezbędnych

do realizacji przewozów regionalnych. Na nabywanie kolejowych pojazdów

szynowych należało przeznaczyć środki w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty

planowanej dotacji.

Minister Finansów, na podstawie dyspozycji ministra właściwego do spraw

transportu oraz trzech wniosków wojewodów, dokonał zakwalifikowania pełnej kwoty

rezerwy wg klasyfikacji budżetowej do paragrafu określającego realizację bieżących

zadań własnych samorządu województwa. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę,

że w momencie wydawania decyzji zwiększających plan wydatków w budżetach

wojewodów, należało wystąpić do wojewodów o przekazanie informacji niezbędnych

do prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w podziale na wydatki bieżące

i wydatki uwzględniające potrzebę nabycia pojazdów szynowych.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli rozdysponowanie przez Ministra Finansów
rezerwy bez porozumienia z wojewodami, w szczególności w zakresie klasyfikacji
budżetowej, stanowiło naruszenie przepisów art. 90 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, z którego wynika, że podziału rezerw celowych dokonuje Minister
Finansów w porozumieniu z właściwymi dysponentami części budżetowych.

Podobnie jak w latach poprzednich Minister Finansów dokonał po 31 października
korekt wcześniej wydanych decyzji. W 2001 r. korekty dotyczyły 3 decyzji na kwotę
2.788,8 tys. zł zmieniających plan wydatków w rozdziałach. Pomimo przyjęcia przez
Ministra Finansów do realizacji wniosków przedstawionych przez NIK po kontroli
wykonania budżetu państwa w 1999 r. i 2000 r., kolejne nowelizacje ustawy
o finansach publicznych nie uwzględniały zmian określających warunki i termin
dokonywania korekt wydanych wcześniej decyzji dotyczących zmian w budżecie
związanych z przenoszeniem wydatków z rezerw celowych, jak również
doprecyzowania zapisu w art. 90 ust. 3 dotyczącego określenia celu przeznaczenia
rezerw celowych. Najwyższa Izba Kontroli zauważa znaczne zmniejszenie się skali
dokonywanych korekt wcześniej wydanych decyzji, jednak wskazuje, że nadal istnieje
potrzeba wprowadzenia w tym zakresie zmian do ustawy o finansach publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Ministra Finansów
w zakresie wykonania budżetu państwa za 2001 r. w części 83 � Rezerwy celowe,
stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienie, nie mające istotnego wpływu
na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przestrzeganie określonej w art. 90 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zasady
porozumienia z dysponentami części budżetowych przy podziale rezerw celowych,
w tym szczegółowego ujęcia według pozycji klasyfikacji budżetowej.

2. Uwzględnienie w projekcie najbliższej nowelizacji ustawy o finansach publicznych
zmiany dotyczącej warunków i terminów dokonywania korekt wydanych wcześniej
decyzji w sprawie zmian w budżecie związanych z przenoszeniem wydatków
z rezerw celowych oraz doprecyzowanie zapisu art. 90 ust. 3 dotyczącego
określenia celu przeznaczenia rezerw celowych.
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CZĘŚĆ 86/00 � SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Dochody

W ustawie budżetowej na 2001 r. nie zaplanowano dochodów w tej części.
Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 104,6 tys. zł. W porównaniu do 2000 r.
dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 55,4 tys. zł, tj. 112,6%, a realnie
wzrosły o 101,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: zwroty nadpłaconych składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części dotyczącej płatnika, w związku
z przekroczeniem górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek przez
pracowników SKO oraz odsetki z ZUS od nieterminowego zwrotu nadpłaconych
składek na ubezpieczenie społeczne pracowników SKO.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 86/00
Samorządowe kolegia odwoławcze w wysokości 66.107 tys. zł. W ciągu 2001 r.
wydatki zostały zwiększone o 1.323,5 tys. zł, do łącznej wysokości 67.430,5 tys. zł.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie
blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001 dokonana została
blokada wydatków w części 86/00 � Samorządowe kolegia odwoławcze na ogólną
kwotę 2.117 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 65.083,6 tys. zł, tj. 96,5% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
7.450,7 tys. zł, tj. o 12,9%, a realnie wzrosły o 7%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków w dziale 750 �
Administracja publiczna największą grupę wydatków stanowiły wydatki bieżące, które
wyniosły 59.722,3 tys. zł, tj. 91,8% wydatków ogółem. Wydatki te stanowiły 100,6%
środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2001 i 97,6% środków
określonych w planie po zmianach, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia (§4010, 4040) � 42.009,4 tys. zł,

- składki na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON (§ 4110,
4120, 4140) � 7.119,7 tys. zł,

- zakup usług pozostałych (§ 4300) � 5.606,6 tys. zł,
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- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) � 2.246,9 tys. zł,

- wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610)
wyniosły 578,5 tys. zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale 750 � Administracja publiczna

wyniosły 3.886,7 tys. zł, tj. 94,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej

na ten cel i 88,8% środków określonych w planie po zmianach. Wydatki te stanowiły

6,0% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w dziale 750 � Administracja publiczna wyniosły

1.474,5 tys. zł, tj. 63,1% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten cel

i 64,6% środków określonych w planie po zmianach. Wydatki te stanowiły 2,3%

wydatków ogółem.

Stwierdzone uchybienia przy realizacji wydatków w 16 skontrolowanych SKO

dotyczyły m.in.:

- dokonywanie zakupów mebli za łączną kwotę 16.646,13 zł z pominięciem ustawy
o zamówieniach publicznych przez samorządowe kolegium odwoławcze w Toruniu,

- wypłacenia całości wynagrodzenia wykonawcy prac remontowych oraz
sprawującemu nadzór inwestorski (20,1 tys. zł), pomimo nie ukończenia robót oraz
braku protokołu odbioru prac w SKO w Toruniu,

- nieprawidłowego rozliczania i dokumentowania zawieranych umów zlecenia przez
samorządowe kolegium odwoławcze w Tarnowie i w Gdańsku,

- nieterminowego regulowania wpłat z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń
z tytułu umów zlecenia przez samorządowe kolegium odwoławcze w Poznaniu.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. w 16 skontrolowanych SKO wyniosło

271 osób, w całości w dziale 750 � Administracja publiczna. W porównaniu do 2000 r.

przeciętne zatrudnienie w skontrolowanych SKO w 2001 r. było wyższe o 16 osób,

tj. o 6,3%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. w skontrolowanych

16 SKO wyniosło 4.914 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w skontrolowanych SKO w 2001 r. było wyższe o 11,5%

w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 5,7%.
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W skontrolowanych SKO wystąpiły następujące nieprawidłowości w zakresie

realizacji wydatków na wynagrodzenia:

- w SKO w Gdańsku nie określono zasad wynagradzania pozaetatowych członków
SKO,

- w SKO w Poznaniu i w Zielonej Górze imienne raporty i deklaracje rozliczeniowe
zostały złożone do ZUS z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 17 dni.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 4.103,6 tys. zł,

w tym wymagalne 113,2 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 25% i 7.985,7%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. nie zapłacono odsetek.

Przychody środka specjalnego w 2001 r. wyniosły 1 tys. zł i były równe kwocie

planowanej (po zmianach).

Wydatki środka specjalnego w 2001 r. w SKO w Opolu wyniosły 44 tys. zł i były

równe kwocie planowanej oraz o 100% wyższe niż wykonanie w 2000 r.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w częściach 86/00 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze, stwierdzając

jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli następująco ocenia wykonanie budżetu przez objęte

kontrolą, poszczególne samorządowe kolegia odwoławcze:

1. Pozytywnie, nie stwierdzając nieprawidłowości w SKO w: Białymstoku, Jeleniej

Górze, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie, Tarnobrzegu, Katowicach.

2. Pozytywnie, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające istotnego

wpływu na wykonanie budżetu w SKO w: Chełmie, Gdańsku, Kielcach, Olsztynie,

Ostrołęce, Poznaniu, Tarnowie, Zielonej Górze.

3. Pozytywnie, mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających

jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu w SKO w Toruniu.
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CZĘŚĆ 98 � PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Deficyt budżetu państwa

W art. 1 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r., ustalony

został deficyt budżetu państwa na kwotę nie wyższą niż 20.538.830 tys. zł. W wyniku

pierwszej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2001, która weszła w życie z dniem

17 sierpnia 2001 r., deficyt budżetu państwa ustalony został na kwotę nie większą niż

29.138.830 tys. zł. Na podstawie drugiej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2001,

która weszła w życie z dniem 20 grudnia 2002 r., kwota ta została podwyższona

do 32.979.408 tys. zł. Zrealizowany deficyt w 2001 r., wykazany przez Ministerstwo

Finansów, wyniósł 32.358.315 tys. zł i był niższy od planowanego w ustawie

budżetowej po zmianach, o 621.093 tys. zł, tj. o 1,9%. W porównaniu z 2000 r. deficyt

budżetowy wzrósł � nominalnie o 16.967.283 tys. zł, tj. o 110,2%.

Ujawnione przez NIK, w trakcie kontroli w innych częściach budżetu państwa �

nieprawidłowości dotyczące bezpodstawnego zaliczenia niektórych wpływów

finansowych na dochody roku 2001 � dotyczyły stosunkowo niewielkich kwot, i nie

powodowały zagrożenia przekroczenia limitu określonego w art. 1 ust. 3 ustawy

budżetowej na rok 2001 po zmianach.

W 2001 r. uległo nasileniu, notowane już w poprzednich latach, zjawisko

wysokiego wykorzystania planowanego deficytu już w I połowie roku budżetowego.

Po upływie I kwartału 2001 r. wykorzystanie deficytu założonego w ustawie

budżetowej na rok 2001 wynosiło 73%, a  po upływie I półrocza � aż 91,6%. Przy tym

w okresie od 15 maja do 30 czerwca 2001 r. wystąpiło 19 dni, w których roczny limit

deficytu w wysokości 20.539 mln zł, był przekraczany w przedziale wartości

od 93 mln zł do 4.489 mln zł. Podobne, chociaż mniej liczne, przypadki miały miejsce

również po drugiej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2001. Podstawową

przyczyną szybko narastającego deficytu było nie osiąganie planowanych dochodów

budżetowych. Jednakże w świetle wyników kontroli, w  istotnym stopniu oddziaływał

na to również wzrost wydatków związanych z wykupem zobowiązań wymagalnych

nie sfinansowanych w roku 2000.
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Pomimo zrealizowania w 2001 r. dochodów budżetu państwa na poziomie
niższym od planu ustalonego w ustawie budżetowej po zmianach � o 11.938.362 tys. zł,
nie doszło do przekroczenia założonego deficytu budżetowego. W świetle wyników
kontroli, do zachowania założonego poziomu równowagi budżetu państwa przyczyniło
się w głównej mierze wprowadzenie przez Radę Ministrów blokady części
planowanych wydatków, w kwocie 8.457.059 tys. zł. Ponadto nie zostały przekazane
środki na sfinansowanie niektórych zadań budżetowych, których nie dotyczyła
powyższa blokada. W szczególności dotyczyło to niewykorzystania przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych części planowanej dotacji, z tytułu przekazania składek
do otwartych funduszy emerytalnych, w kwocie 3.469.056 tys. zł oraz
niewykorzystania, na cele określone w ustawie z dnia 13 grudnia 2001 r.,
zwiększonych dotacji w kwocie 254.686 tys. zł. Dodać należy, że w częściach budżetu
29 � Obrona narodowa i 37 � Sprawiedliwość, w odniesieniu do których zastosowana
została blokada w formie wstrzymania przekazywania środków w kwotach �
odpowiednio 951.462 tys. zł i 308.616 tys. zł, w IV kwartale 2001 r. uległy znacznemu
zwiększeniu zobowiązania wymagalne.

Finansowanie deficytu i innych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Krajowe potrzeby pożyczkowe budżetu państwa zostały ustalone w ustawie
budżetowej na rok 2001 w kwocie 118.892.417 tys. zł, z tego 20.538.830 tys. zł
przypadało na potrzeby związane z finansowaniem deficytu budżetowego,
a 1.822.775 tys. zł na pokrycie ujemnego salda finansowania zagranicznego.
Kolejnymi ustawami o zmianie ustawy budżetowej, wartość tych potrzeb została
zmieniona na 125.439.311 tys. zł � według ustawy z dnia 28 lipca 2001 r. oraz
na 118.067.716 tys. zł � według ustawy z 13 grudnia 2001 r. W rzeczywistości
potrzeby pożyczkowe w 2001 r. wyniosły 107.454.723 tys. zł, tj. 91% planu
po zmianach. Z kwoty tej 32.358.315 tys. zł (tj. 30,1%) przypadało na finansowanie
deficytu budżetowego, a 11.312.465 tys. zł (tj. 10,5%) na finansowanie ujemnego
salda finansowania zagranicznego. Największe zmiany, jakie zaszły w potrzebach
pożyczkowych w 2001 r., polegały na wzroście potrzeb wynikających ze wzrostu
deficytu i ujemnego salda finansowania zagranicznego, przy jednoczesnym pozornym
spadku sumy pozostałych potrzeb pożyczkowych z kwoty 96.530,8 mln zł na etapie
planu w ustawie budżetowej do 63.783,9 mln zł w wykonaniu. Rzeczywista wysokość
�pozostałych potrzeb�, (bez fakultatywnych kwot przewidywanych na tzw. pozostałe
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rozchody, których wykonanie było zerowe oraz bez kwot przechodzących na rok
następny), wynosiła wg ustawy budżetowej 56.680,5 mln zł, a w wykonaniu
56.580,5 mln zł.

Źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych w 2001 r. miały być głównie
wpływy uzyskane ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w kwocie
62.315.162 tys. zł, wpływy z prywatyzacji w kwocie 18.000.000 tys. zł oraz środki
przechodzące z roku ubiegłego w kwocie 9.652.980 tys. zł. Ponadto planowano
pozyskanie innych, fakultatywnych przychodów w wysokości równoważnej innym
rozchodom, tj. w kwocie 30.000.000 tys. zł. Wykonanie w tej pozycji było zerowe,
analogicznie jak w zakresie potrzeb pożyczkowych.

W rzeczywistości środki na finansowanie potrzeb pożyczkowych pochodziły
ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w kwocie 91.722.934 tys. zł,
wpływów z prywatyzacji w kwocie 6.490.081 tys. zł, ze środków przechodzących
z roku ubiegłego w kwocie 8.888.043 tys. zł, oraz ze spłat pożyczek i zobowiązań kas
chorych, spółki Orbis i Agencji Własności Rolnej SP, w łącznej kwocie 353.665 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2001 saldo finansowania zagranicznego w części

98 budżetu państwa zostało ustalone w wysokości minus 1.822.775 tys. zł. Planowane

na rok 2001 kwoty przychodów i rozchodów w tym zakresie, zostały zmienione

ustawą z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 � w której

ustalono saldo finansowania zagranicznego w wysokości minus 11.211.626 tys. zł.

Faktycznie saldo to wyniosło minus 11.312.464,6 tys. zł, co stanowiło 620,6%

ujemnego salda pierwotnie planowanego w ustawie budżetowej oraz 100,9%

ujemnego salda planowanego po zmianach. Główną przyczyną zwiększenia,

planowanego w ustawie budżetowej, ujemnego salda finansowania zagranicznego,

było uzyskanie przez Ministerstwo Finansów � poprzez finansowanie krajowe �

środków na przedterminową spłatę zadłużenia wobec Brazylii.

Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu długu publicznego oraz udzielonych
gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych

Wykazywane przez Ministerstwo Finansów zobowiązania Skarbu Państwa

na koniec 2001 r. obejmowały dług krajowy i zagraniczny o łącznej wartości

283.937,5 mln zł oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji,
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w kwocie 27.232,4 mln zł. W 2001 r. nastąpiło pogorszenie się relacji długu Skarbu

Państwa do PKB: na koniec 2001 r relacja ta wyniosła 39,3% podczas gdy w końcu

2000 r. kształtowała się na poziomie 38,9%, zaś relacja długu powiększonego o kwotę

przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec 2001 r. wyniosła

40,6%, podczas gdy w końcu 2000 r. wynosiła 40,3%.

Państwowy dług publiczny po konsolidacji, według nominału wyniósł w końcu

2001 r. 302.089,2 mln zł i wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 21.615,4 mln zł,

tj. o 7,7%. W końcu 2001 r. relacja do PKB państwowego długu publicznego

powiększonego o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, wyniosła 43,2%, podczas

gdy w końcu 2000 r. relacja ta wynosiła 42,3%.

Należności Skarbu Państwa

Należności Skarbu Państwa na koniec roku 2001 wyniosły łącznie 36.407,4 mln zł

i spadły w porównaniu do stanu na koniec roku 2000 o 1.533,3 mln zł, tj. o 4%.

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 98, objęto

badaniem należności Skarbu Państwa o łącznej wartości 23.477,0 mln zł, stanowiące

64,5% kwoty należności Skarbu Państwa ogółem na dzień 31 grudnia 2001 r. Spośród

tytułów objętych kontrolą, największy udział w kwocie należności ogółem na koniec

roku 2001, miały należności z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów

mieszkaniowych (20,7%), należności z tytułu pożyczek udzielonych Zakładowi

Ubezpieczeń Społecznych (16,5%) oraz należności z tytułu udzielonych kredytów

zagranicznych (12,5%).

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- niezakończenia weryfikacji i wykupu zobowiązań z tytułu przejętego przez Skarb
Państwa zadłużenia jednostek ochrony zdrowia,

- braku właściwego nadzoru w zakresie spłaty rat kapitałowych przez jeden
z podmiotów korzystających z udostępnionego przez Skarb Państwa kredytu Banku
Światowego,

- niewykazywania w sprawozdaniach budżetowych zobowiązań wymagalnych
z tytułu finansowania z dotacji budżetu państwa zadań w zakresie administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu
terytorialnego,
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- nieustalenia procedur dotyczących przekazywania na zasób majątkowy Skarbu
Państwa i zbywania akcji i udziałów przejętych przez Ministerstwo Finansów
w ramach windykacji należności z tytułu udzielonych poręczeń.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 98 � Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Stosowanie w umowach pożyczek udzielanych ze środków Skarbu Państwa, stopy
ich oprocentowania przynajmniej na poziomie odpowiadającym oprocentowaniu
skarbowych papierów wartościowych.

2. Rozważenie możliwości dokonania w 2002 r. wykupu części obligacji
restrukturyzacyjnych.

3. Zakończenie weryfikacji i wykupu zobowiązań z tytułu przejętego przez Skarb
Państwa zadłużenia byłych państwowych jednostek ochrony zdrowia, w tym
zakończenia działań których celem ma być wzajemne zniesienie wierzytelności
i zobowiązań pomiędzy urzędami skarbowymi i organami administracji państwowej,
z tytułu potrąceń zobowiązań podatkowych.

4. Kontynuowanie działań mających na celu uzgodnienie stanu należności Skarbu

Państwa z KWK �Budryk� S.A. z tytułu dokonanych przez Ministra Finansów

płatności na rzecz BPH S.A. i PBK S.A., wynikających z realizacji umów poręczeń

i dokonanej redukcji długu wobec Kopalni.

5. Opracowanie w uzgodnieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa procedur,

odnoszących się do zbycia akcji/udziałów, obejmowanych przez Ministra Finansów

w wyniku działań windykacyjnych i przekazanych na zasób majątkowy Skarbu

Państwa.

6. Rozważenie możliwości obniżenia udziału przychodów ze sprzedaży bonów

skarbowych w źródłach finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.
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7. Wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych (Rb-28) i sprawozdaniach o stanie

zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb-Z) zobowiązań wymagalnych z tytułu

finansowania z dotacji budżetu państwa zadań w zakresie administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

8. Doprowadzenie do spójności danych o zobowiązaniach wymagalnych, wykazywanych

w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 i sprawozdaniach o stanie zobowiązań

według tytułów dłużnych Rb-Z.
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II. WYKONANIE BUDŻETÓW WOJEWODÓW

CZĘŚĆ 85/02 � WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 117.288,9 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 18.910,9 tys. zł, tj. o 19,2%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 5.336,9 tys. zł,

tj. o 4,8%, a realnie były niższe o 0,7%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: dochody w dziale

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 53.186 tys. zł, stanowiące 45,3% dochodów

ogółem, w tym w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w wysokości 53.143,7 tys. zł oraz w dziale 750 - Administracja publiczna w kwocie

46.053,5 tys. zł, obejmujące 39,3% dochodów ogółem, z czego w rozdziale

75011 - Urzędy wojewódzkie 46.042,8 tys. zł.

Wyższe od planu wykonanie dochodów było następstwem m.in. niepełnego

rozpoznania realnych możliwości ich pozyskania oraz zwrotu dotacji.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły:

- nielegalnego umorzenia 5 zakładom opieki zdrowotnej należności w łącznej kwocie
2.703,1 tys. zł z tytułu niewłaściwie wykorzystanej dotacji przyznanej w 1998 r.,
m.in. na prowadzenie i wyposażenie punktów Rejestru Usług Medycznych,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 1);

- przewlekłości i nieskuteczności działań podejmowanych przez Urząd w zakresie
egzekwowania należności z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania
przyznanych dotacji, bądź pobranych w nadmiernej wysokości, na łączną kwotę
1.012,1 tys. zł;

- zwłoki i nieskuteczności w egzekucji odsetek w wysokości 5.970,8 tys. zł od
niewykorzystanej dotacji przyznanej w latach 1982-1999 na realizację inwestycji
centralnej �Budowa Elektrociepłowni w Głogowie�;

- nieuwzględnienia w materiałach planistycznych możliwości pozyskania dochodów
ze wszystkich realnych źródeł, a w szczególności w dziale 754 - Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa;



314

- nieprzestrzegania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
we Wrocławiu terminów przekazywania pobranych dochodów budżetowych
na właściwy rachunek urzędu skarbowego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/02 -

województwo dolnośląskie w wysokości 1.245.832 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki

zostały zwiększone o 378.966,0 tys. zł, do wysokości 1.624.798,0 tys. zł.

Zwiększenia dotyczyły wydatków 17 z 22 działów m. in.: 851 - Ochrona zdrowia,

853 - Opieka społeczna, 600 - Transport i łączność oraz w 3, które nie były ujęte

w ustawie budżetowej w części 85/02 (630 - Turystyka, 803-Szkolnictwo wyższe oraz

926 - Kultura fizyczna i sport). Zmniejszenie planu wydatków wystąpiło w dziale

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.571.077,0 tys. zł, tj. 126,1% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 54.450 tys. zł, tj. o 3,6%, a realnie były niższe o 1,8%.

W układzie działowym dominowały wydatki na opiekę społeczną

(482.299,0 tys. zł, tj. 30,7% wydatków ogółem), bezpieczeństwo publiczne

(454.171,0 tys. zł, tj. 28,9% wydatków ogółem) oraz na ochronę zdrowia

(214.667,0 tys. zł, tj. 13,7% wydatków ogółem). W strukturze przedmiotowej

wydatków największy udział w ogólnej sumie wydatków miały środki przeznaczone

na dotacje � 1.163.517 tys. zł (74,1%), działalność bieżącą jednostek budżetowych �

198.085,0 tys. zł (12,6%) oraz wydatki majątkowe � 195.857,0 tys. zł (12,5%).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r wynosiło 4.401 osób, w tym w dziale 750 -

Administracja publiczna - 762 osoby. W stosunku do 2000 r. zatrudnienie zmniejszyło

się o 56 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.338 zł,

w tym w dziale 750 - 2.297 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,0% w ujęciu nominalnym, a realnie było niższe

o 0,4%. Nominalny wzrost wynagrodzeń nie przekroczył zakładanego w ustawie

limitu wzrostu wynagrodzeń na poziomie 7,6%.
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Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniosły 16.743,9 tys. zł,

w tym wymagalne 1.306,2 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na dzień

31 grudnia 2000 r. odpowiednio o 69.221,2 tys. zł, tj. 80,5% i o 70.142,2 tys. zł,

tj. 88,3%.

W ramach gospodarki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

i środków specjalnych w 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 49.102,7 tys. zł

oraz wydatki w kwocie 48.587,9 tys. zł. Dokonane przez zakłady budżetowe,

gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne wpłaty do budżetu wyniosły w sumie

16,6 tys. zł i były niższe o 93,1% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Uchybienia w realizacji wydatków polegały na:

- nielegalnym, tj. niezgodnym z przeznaczeniem, wydatkowaniu środków
finansowych w kwocie 1.550 tys. zł ze środka specjalnego, przeznaczonego
na zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od Wojsk Federacji
Rosyjskiej (co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone
w art. 138 ust. 1 pkt 2);

- nielegalnym udzieleniu pożyczki w kwocie 200 tys. zł Państwowemu Zakładowi
Budżetowemu �Stawy Milickie� w Rudzie Sułowskiej z ww. środka specjalnego;

- nielegalnej likwidacji dwóch zakładów budżetowych, poprzez ich prywatyzację
nieprzewidzianą art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

- niegospodarnym wydłużeniu terminu wypowiedzenia umowy dyrektorowi
likwidowanego zakładu budżetowego, z dwutygodniowego na 6-miesięczny,
co spowodowało wzrost kosztów likwidacji o ok. 36,6 tys. zł;

- wydatkowaniu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE)
we Wrocławiu kwoty 21,7 tys. zł, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, na remont klatki schodowej
WSSE, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynikające
z art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

- niecelowym i niegospodarnym wydatkowaniu kwoty 65,0 tys. zł na opłacenie
rachunków za użytkowanie 21 telefonów komórkowych udostępnionych bez
żadnych ograniczeń (limitów rozmów), pracownikom WSSE we Wrocławiu.



316

Ponadto, za uchybienia należy uznać:

- nierzetelne sporządzenie sprawozdania Rb-28 o wydatkach budżetowych przez
Wydział Administracji i Obsługi Obywatela zobowiązanego obsługi finansowo-
księgowej Urzędu. W sprawozdaniu nie zostały wykazane zobowiązania
w wysokości 1.296,3 tys. zł, zarejestrowane w urządzeniach księgowych,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 14
ustawy o finansach publicznych);

- nieterminowe regulowanie należności za wykonane prace remontowe recepcji
Urzędu. Opóźnienia w zapłacie faktur na łączną kwotę 169,2 tys. zł stanowiącą
19,9% wydatków, wyniosły od 9 do 35 dni (wykonawcy prac nie dochodzili zapłat
kar umownych z tego tytułu).

Zaniedbania i nieprawidłowości, na łączną kwotę 5.378,4 tys. zł, stwierdzono
również przy realizacji inwestycji �Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków�, która była
finansowana z udziałem środków budżetowych, jako inwestycja wieloletnia.
Sprowadzały się one w szczególności do: błędów w dokumentacji - skutkujących
rozszerzaniem zakresu rzeczowo - finansowego inwestycji, braku określenia wartości
kosztorysowej dla realizowanego zadania inwestycyjnego, braku aktualnych
harmonogramów rzeczowo - finansowych na 2001 r., nieprawidłowości
w przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne (naruszenie dyscypliny
finansów publicznych na kwotę 1.665,4 tys. zł) oraz niedokonania w wyznaczonym
terminie końcowego rozliczenia inwestycji.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001 r. w części 85/02 � województwo dolnośląskie, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia, niemające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli m. in. wnioskowała o:

1. Podjęcie działań na rzecz wyeliminowania powstałych w 2001 r. opóźnień
w wystawianiu tytułów wykonawczych wobec dłużników nieregulujących
należności za wystawione mandaty karne kredytowe.

2. Podjęcie działań organizacyjnych zapewniających - w odniesieniu do przypisanych
do zwrotu kwot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bądź
niewłaściwie rozliczonych, celem ich bezzwłocznego wyegzekwowania.
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3. Zrealizowanie postulatów zawartych w �podsumowaniu Raportu rocznego

z realizacji kontraktu w 2001 r.�

4. Spowodowanie ostatecznego rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych

w ramach kontraktu, a zakończonych w 2001 r.

5. Wdrożenie skutecznego nadzoru nad prawidłowym wydatkowaniem środków

finansowych ze środka specjalnego na zagospodarowanie nieruchomości Skarbu

Państwa przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskiej oraz podjęcie działań w celu

odzyskania kwoty 1.550 tys. zł.

CZĘŚĆ 85/04 � WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wynosiły 48.403,0 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 4.020,0 tys. zł, tj. o 7,7%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.330,0 tys. zł,

tj. o 20,8%, a realnie wzrosły o 14,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były opłaty za zarząd i wieczyste

użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa pobierane przez jednostki samorządu

terytorialnego - 18,729,6 tys. zł (38,7%) oraz wpływy z tytułu grzywien i kar -

13.221,1 tys. zł (27,3%).

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły :

- niepodejmowania działań na rzecz wyegzekwowania należności z tytułu mandatów
karnych kredytowanych w kwocie 13.217,0 tys. zł (27,3% dochodów),
stanowiących 53,8% niezapłaconych mandatów karnych kredytowanych z lat 2000-
2001. Opóźnienia w dochodzeniu należności były m.in. wynikiem niezamówienia
w 2001 r. formularzy druków tytułów wykonawczych, które złożono dopiero
w lutym 2002 r.;

- uszczuplenia dochodów budżetu państwa o kwotę 15,0 tys. zł (0,03% dochodów)
z tytułu opłat za wydzierżawienie Ośrodka Edukacji Ekologicznej �Wilga�
w Górznie, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust.
1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/04 -
województwo kujawsko-pomorskie w wysokości 896.468,0 tys. zł. W ciągu 2001 r.
wydatki zostały zwiększone o 255.125,0 tys. zł, do łącznej wysokości 1.151.593 tys.zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in. sfinansowania zadań objętych Kontraktem
wojewódzkim (112.661,0 tys. zł), dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego
na wypłaty dodatków mieszkaniowych (48.084,7 tys. zł) i zasiłków pomocy
społecznej (13.204,1 tys. zł), uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia
zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (13.877,0 tys. zł) oraz na realizację
zadań z zakresu kultury i sztuki wykonywanych przez samorząd województwa
i 5 powiatów (9.751,0 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.116.886,0 tys. zł, tj. 97,0% budżetu po
zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 93.187,0 tys. zł, tj. o 9,1%, a realnie wzrosły o 3,4%.

W strukturze zrealizowanego budżetu w 2001 r. dominowały wydatki na opiekę
społeczną (35,3%), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (27,2%)
oraz na ochronę zdrowia (14,0%).

Zrealizowane wydatki na zadania w dziale 853-Opieka społeczna w wysokości
394.352,0 tys. zł były wyższe o 24,4% od wielkości przyjętej w ustawie budżetowej
oraz o 1,2% niższe od planu po zmianach.

Dotacje w wysokości 392.165,0 tys. zł (99,4% ogółu wydatków) przeznaczono
m.in. na świadczenia i wypłaty zasiłków z zakresu pomocy społecznej (144.706,0 tys. zł),
funkcjonowanie domów i ośrodków pomocy społecznej (96.273,9 tys. zł), wypłatę
dodatków mieszkaniowych (45.085,0 tys. zł).

W ramach wydatków majątkowych (1.642,0 tys. zł) sfinansowano utworzenie
67 nowych miejsc w 3 domach pomocy społecznej oraz prowadzono modernizację
5 domów pomocy społecznej i 1 ośrodka wsparcia.

Zrealizowane wydatki na zadania w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 303.600,0 tys. zł były wyższe o 5,9%

od wielkości przyjętej w ustawie budżetowej oraz o 0,1% niższe od planu

po zmianach.
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Ze środków dotacji w wysokości 236.055,0 tys. zł (77,8%) sfinansowano koszty

utrzymania komend miejskich i powiatowych Policji (182.095,1 tys. zł) oraz straży

pożarnej (53.955,4 tys. zł).

Środki na wydatki majątkowe (6.269,0 tys. zł) przeznaczono m.in. na budowę

5 strażnic (3.801,0 tys. zł), modernizację obiektów komend, komisariatów i rewirów

Policji (1.725,0 tys. zł), zakupiono także sprzęt pożarniczy i techniki biurowej.

Zrealizowane wydatki na zadania w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości

156.292,0 tys. zł były o 51,0% wyższe od wielkości przyjętej w ustawie budżetowej

oraz o 5,1% niższe od planu po zmianach.

W ramach wydatków majątkowych (29.963,0 tys. zł) sfinansowano m.in.

rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu (4.650,9 tys. zł), Szpitala

Miejskiego w Grudziądzu (13.100,0 tys. zł) oraz zadania inwestycyjne realizowane

w ramach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia (11.864,6 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 3.070 osób, w tym w dziale

750 - Administracja publiczna - 494 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 36 osób, tj. o 1,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 568 osób, a w dziale 750 o 160 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.352 zł,

w tym w dziale 750 - 2.516 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 5,1% w ujęciu nominalnym, a realnie

było niższe o 0,3%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 18,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 16.526,6 tys. zł,

w tym wymagalne 10.611,1 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 816,2% i 1.210,5%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 1.511,3 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 2000 r.
o 334,6%.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r.
wyniosły 30.470,8 tys. zł i były wyższe o 1,3% od kwoty planowanej (po zmianach).
Udział dotacji budżetowej w dochodach uległ obniżeniu z 0,9% w 2000 r. do 0,6%
w 2001 r.

Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły
29.725,8 tys. zł i były o 0,5% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz
o 19,3% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 355,3 tys. zł i były
wyższe o 93,2% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- wypłacenia wynagrodzeń w kwocie 11,7 tys. zł trzem nieuprawnionym
pracownikom Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za udział w pracach
komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane,

- obciążenia wydatków odsetkami w kwocie 2,2 tys. zł za nieterminowe płatności
zobowiązań w 7 jednostkach podległych Wojewodzie,

- niepodjęcia ostatecznych decyzji w odniesieniu do 5.597 mandatów karnych
kredytowanych na łączną kwotę 593,0 tys. zł (2,4%), zwróconych w 2001 roku
przez urzędy skarbowe z powodu umorzenia postępowania egzekucyjnego,

- niewyegzekwowania przez  Urząd Wojewódzki niewykorzystanej przez Urząd
Miejski w Toruniu dotacji w kwocie 37,7 tys. zł przeznaczonej na realizację zadań
z zakresu kultury,

- niezagospodarowania sprzętu komputerowego o wartości 96,2 tys. zł oraz
nieegzekwowania zwrotu użyczonego innym podmiotom sprzętu komputerowego
o wartości 26,9 tys. zł,

- niezgodnej z postanowieniami art. 20 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
likwidacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej �Wilga� w Górznie, tj. gospodarstwa
pomocniczego Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - państwowej
jednostki budżetowej przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Wojewódzkiego,

- niezrealizowania 3 z 6 wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli
wykonania budżetu państwa w 2000 r. w części 85/04 województwo
kujawsko-pomorskie, w tym 1 wniosku z kontroli wykonania budżetu państwa
w 1999 r.
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Naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegały na:

- przeznaczeniu na wydatki bieżące kwoty 0,5 tys. zł bez dokonania wymaganych
przeniesień wydatków między rozdziałami (art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych),

- nieterminowym regulowaniu zobowiązań i zapłacie odsetek w łącznej kwocie
2,2 tys. zł w 7 jednostkach podległych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
(art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa
za 2001 r. w części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie, mimo stwierdzonych
istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu
na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Terminowe odprowadzanie  uzyskiwanych dochodów na rachunek budżetu
państwa, a także terminowe regulowanie należności i nieponoszenie  wydatków
z tytułu należnych odsetek za opóźnienia w zapłacie.

2. Wykonanie wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli budżetu państwa
w 2000 r. w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie.

3. Skuteczne egzekwowanie dochodów budżetowych z tytułu mandatów karnych
kredytowanych, w tym niezwłoczne wystawianie i przekazywanie urzędom
skarbowym zaległych tytułów wykonawczych na kwotę 13.217,0 tys. zł.

4. Likwidację zobowiązań wymagalnych powstałych do 1999 r. w byłych jednostkach
budżetowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 851 - Ochrona
zdrowia.

CZĘŚĆ 85/06 � WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 49.165 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 2.099 tys. zł, tj. o 4,1%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.221 tys. zł, tj. o 20,1%,
a realnie wzrosły o 13,8%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: w dziale 750 - Administracja

publiczna wpływy z grzywien, mandatów i opłat paszportowych (21.739 tys. zł),

w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie

gruntów Skarbu Państwa, zrealizowane przez starostwa powiatowe (15.358 tys. zł).

Niższe od planowanych w ustawie budżetowej dochody uzyskano w 2 działach:

750 - Administracja publiczna - o 3.194 tys. zł, 600-Transport i łączność - o 3.063 tys. zł.

Nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów dotyczyły w szczególności:

- opóźnień we wszczynaniu egzekucji należności Skarbu Państwa, a w szczególności
nieterminowego (powyżej 1 miesiąca od wpływu do Urzędu) wystawianie tytułów
wykonawczych wobec dłużników zalegających z uiszczeniem mandatów.
Dotyczyło to 38% mandatów objętych kontrolą na kwotę 24,1 tys. zł;

- nietrafnego szacunku dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz
usług kryminalistycznych, uprzednio gromadzonych na zlikwidowanym rachunku
środków specjalnych, które można było przewidzieć. Zrealizowane dochody
stanowiły 358% planowanych.

W 3 jednostkach podległych Wojewodzie Lubelskiemu stwierdzono naruszenie

dyscypliny finansów publicznych. W Zakładzie Obsługi Lubelskiego Urzędu

Wojewódzkiego wykazano w sprawozdaniu budżetowym dane niezgodne z danymi

wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 138 ust. 1 pkt 14). W Wojewódzkim

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaniechano wymierzania i poboru

należności budżetowych (art. 138 ust. 1 pkt 1), a w Gospodarstwie Pomocniczym

WODR przekroczono zakres upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków

publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 2).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/06 -

województwo lubelskie w wysokości 970.180 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 213.441 tys. zł, do łącznej wysokości 1.183.621 tys. zł, w tym z rezerwy

ogólnej budżetu państwa o 1.922 tys. zł, z rezerw celowych budżetu państwa

o 194.946 tys. zł oraz w wyniku przeniesień dokonanych pomiędzy częściami budżetu

państwa o 16.606 tys. zł. Zwiększenia wydatków sfinansowały wzrost dotacji (bez
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inwestycyjnych) i subwencji o 196.765 tys. zł (tj. o 76,3%), świadczeń na rzecz osób

fizycznych o 718 tys. zł (0,3%), wydatków bieżących jednostek budżetowych

o 11.696 tys. zł (4,5%), wydatków majątkowych o 48 719 tys. zł (18,9%).

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.146.231 tys. zł, tj. 96,8% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 36.805 tys. zł, tj. o 3,3%, a realnie były niższe o 2,1%. Z budżetu Wojewody

Lubelskiego w formie dotacji wydatkowano 968.173 tys. zł (97,6% planu), z tego

959.986 tys. zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego, 8.187 tys. zł innym

jednostkom organizacyjnym. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej przeznaczono 695.143 tys. zł (98,8% planu), na zadania własne

260.896 tys. zł i na zadania realizowane na podstawie porozumień 3.948 tys. zł.

Udzielone dotacje stanowiły 84,5% ogółu wydatków części 85/06 - województwo

lubelskie.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki w działach: 853 - Opieka społeczna - 33,7%, 754 - Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa - 26,7%, 851 - Ochrona zdrowia - 12,5% ogółu wydatków.

Wydatki w dziale 853 (386.679 tys. zł) zostały zrealizowane w 99,8% planu

po zmianach (391.031 tys. zł) i były o 22,1% wyższe od ustalonych ustawą budżetową

(316.741 tys. zł). W 99,2% wydatki te przeznaczono na finansowanie bieżących zadań

j.s.t., głównie gmin (227.334 tys. zł) i powiatów (152.690 tys. zł).

Wydatki w dziale 754 (306.581 tys. zł) zostały zrealizowane w 99,6% planu

po zmianach (307.855 tys. zł) i były o 5,8% wyższe od ustalonych ustawą budżetową

(289.717 tys. zł). Wydatki te w 79,2% przeznaczone zostały na finansowanie

bieżących zadań zleconych powiatom. W ramach tych środków kwotę 2.969 tys. zł

przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane m.in. z: budową zaplecza psów

służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, budową strzelnicy

w Lublinie, modernizacją obiektu na siedzibę Komendy Powiatowej Policji

w Międzyrzecu Podlaskim, dobudową i modernizacją siedziby Komendy Powiatowej

Policji we Włodawie, termorenowacją z modernizacją kotłowni Komendy Powiatowej

Policji w Biłgoraju, prace budowlane i remontowo-modernizacyjne obiektów

w komendach powiatowych lub miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
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Wydatki w dziale 851 (143.508 tys. zł) zostały zrealizowane w 99,1% planu

po zmianach (144.851 tys. zł) i były o 55,1% wyższe od ustalonych ustawą budżetową

(92.508 tys. zł). Wydatki te w 71,2% przeznaczone zostały na finansowanie bieżących

zadań j.s.t. szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Dominującą kwotę (61.724 tys. zł,

tj. 43%) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki majątkowe

w kwocie 691 tys. zł dotyczyły zakupu 2 komór laminarnych dla WSSE (diagnostyka

chorób wysoce zakaźnych, w tym wąglika) oraz rozbudowy Powiatowej SSE

w Janowie Lubelskim, a w kwocie 23.406 tys. zł pochodzącej z rezerwy ogólnej

i rezerw celowych budżetu państwa dotyczyły m.in. finansowania prac

budowlano-montażowych i instalacyjnych w 3 szpitalach realizowanych, jako

inwestycje wieloletnie, prac remontowo-budowlanych związanych z organizacją

Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kraśniku oraz

sfinansowania zakupów aparatury i sprzętu medycznego dla 23 SP ZOZ.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 3.351 osób, w tym w dziale

750 � Administracja publiczna - 560 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 70 osób, tj. o 2,1%. W porównaniu

do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 583 osoby,

a w dziale 750 o 179 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.439 zł,

w tym w dziale 750 � 2.545 zł W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 10,3% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 4,6%. W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 16,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 8.433 tys. zł, w tym

wymagalne 2.013 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. odpowiednio o 67,8% i 89,6%. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań

w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie 853 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu

do wykonania 2000 r. o 57,3%.
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Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 31.652 tys. zł i były niższe o 5,6% od kwoty

planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach stanowił 0,6%

(w 2000 r. dotacja nie wystąpiła).

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 30.704 tys. zł i były o 8,1% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 4,3% wyższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 183 tys. zł i były niższe o 10,7% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- nierzetelnego zaopiniowania przez służby Wojewody wniosku Starostwa
Powiatowego w Opolu Lubelskiem o dotację na usuwanie skutków powodzi.
W wyniku tego oraz braku nadzoru nad realizacją zadania, dotacja w kwocie 90 tys. zł
została udzielona w nadmiernej wysokości i wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem (art. 138 ust. 1 pkt 4);

- niegospodarnego wydatkowania kwoty 92,4 tys. zł na dojazdy do pracy
wicewojewodów i dyrektora generalnego oraz kwoty 1,9 tys. zł na merytorycznie
nieuzasadnione wyjazdy zagraniczne pracowników Urzędu;

- niecelowego przekazania środków finansowych (922 tys. zł) w grudniu 2001 roku
na wydatki Wydziału Administracyjnego Urzędu mimo, iż nie był on organizacyjnie
przygotowany do ich efektywnego wykorzystania, co spowodowało zwrot tych
środków do budżetu państwa;

- przekazania z 12 dniową zwłoką składki do ZUS w wys. 7,3 tys. zł
(od wynagrodzeń opłaconych w grudniu 2000 r.), przez Wojewódzki Inspektorat
Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Lublinie (naruszenie dyscypliny
finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt. 8 ustawy o finansach
publicznych).

Ponadto stwierdzono m. in. udzielenie zamówień z naruszeniem zasad, formy

lub trybu ustawy o zamówieniach publicznych na kwotę 328,3 tys. zł w jednostkach

budżetowych oraz na kwotę 1.103,5 tys. zł w pozostałych jednostkach (art. 138 ust. 1

pkt 12).
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Po kontroli NIK do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano

4 wnioski o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz

10 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, dotyczących 20 osób

odpowiedzialnych za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 85/06 - województwo lubelskie, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m. in. o:

1. Skontrolowanie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia przez gminy

otrzymanych dotacji celowych na pomoc doraźną dla poszkodowanych w czasie

powodzi 2001 r. oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin, które w wyniku

powodzi poniosły straty w gospodarstwach domowych.

2. Zapewnienia ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji

gospodarczych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

3. Wzmożenia nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek budżetowych podległych

Wojewodzie Lubelskiemu.

4. Dokonywania okresowych (np. raz na kwartał) analiz przebiegu egzekucji

dochodów budżetowych realizowanych przez LUW, łącznie z udokumentowanym

zasięganiem informacji w tej sprawie w urzędach skarbowych.

5. Wyegzekwowania od Starosty Łęczyńskiego realnego, uzgodnionego

z Marszałkiem Województwa Lubelskiego programu użytkowego budowy szpitala

w Łęcznej, a także:

- optymalizacji kosztów realizacji przedsięwzięcia i przeszacowanie kosztorysowej
wartości inwestycji na poziom cen 2002 roku,

- uzależnienia dalszego finansowania budowy szpitala od zatwierdzenia przez
Wojewodę uaktualnionej wartości kosztorysowej.



327

CZĘŚĆ 85/08 � WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły  43.291,5 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej były wyższe o 3.984,5 tys. zł, tj. o 10,1%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 9.660,5 tys. zł, tj. o 28,7%,
a realnie wzrosły o 22,0%.

Głównymi źródłami dochodów były:

- wpływy z tytułu grzywien, kar i różnych opłat, które planowano w wysokości
17.454 tys. zł, a wykonano w kwocie 15.092 tys. zł, tj. w 86,5%;

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu
Państwa, które w oparciu o informacje uzyskane od starostów zaplanowano
w kwocie 9.463 tys. zł, a wykonano - 11.126,6 tys. zł, tj. o 17,6% więcej;

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia Skarbu Państwa na przejściach granicznych,
planowane w wysokości 4.550 tys. zł, zostały wykonane w kwocie 7.699 tys. zł
(169,2% planu).

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły niewykonania planu dochodów z tytułu mandatów karnych kredytowanych
w wysokości 2.362 tys. zł, tj. 13,5% planu, w tym zaniechania wystawiania tytułów
wykonawczych i uszczuplenia dochodów budżetu państwa w 2001 r., oszacowanego
na kwotę 268 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(art. 138 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). W okresie od 27 listopada 2001 r.
do 11 marca 2002 r., na skutek zaniedbań organizacyjnych w Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim, nie wystawiono ani jednego tytułu wykonawczego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/08 �
województwo lubuskie w wysokości 506.393 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone o 146.141 tys. zł, do łącznej wysokości 652.534 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie:

- działu 853 - Opieka społeczna w kwocie 52.503 tys. zł, m. in. na dodatki
mieszkaniowe (21.785 tys. zł), zasiłki z pomocy społecznej oraz wspieranie
programów z zakresu pomocy społecznej,
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- działu 600 - Transport i łączność w kwocie 24.335 tys. zł, w tym na dofinansowanie
zadań samorządu województwa w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych
(7.045 tys. zł) oraz na drogi publiczne w ramach kontraktu wojewódzkiego,

- działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 23.250 tys. zł, głównie na usuwanie
skutków powodzi.

Zrealizowane wydatki wyniosły 633.696 tys. zł, tj. 97,1% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 29.789 tys. zł,

tj. o 4,5%, a realnie były niższe o 9,5%. Na wysokość wykonanych wydatków

wpłynęła blokada środków w kwocie 18.524 tys. zł.

W ustawie budżetowej dotacje ustalono w wysokości 402.261 tys. zł. W toku

realizacji budżetu dotacje zostały zwiększone do kwoty 542.393,5 tys. zł, tj. o 34,8%

i wykonane w wysokości 525.855,3 tys. zł, tj. 97,0%. Największy udział w dotacjach

planowanych (96,2%) i wykonanych (96,5%), stanowiły środki przeznaczone

na realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Planowaną dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości 363.746 tys. zł wykonano w kwocie 357.546 tys. zł, tj. w 98,3%.

Na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządowych planowana

dotacja z budżetu państwa wynosiła 157.770 tys. zł, a wykonana 149.643 tys. zł,

tj. 94,8%. Jedną z przyczyn wykorzystania dotacji poniżej planu była blokada środków

dla samorządu wojewódzkiego na organizowanie i dotowanie regionalnych

przewozów pasażerskich w wysokości 5.097,5 tys. zł.

W 2001 r. decyzjami Ministra Finansów uruchomiono środki z rezerw

celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na ogólną kwotę 23.730 tys. zł,

z której wykorzystano 23.228 tys. zł, tj. 97,9% m. in. na odbudowę i modernizację

urządzeń melioracji wodnych po powodzi z 1997 r.

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wydatki majątkowe w 2001 r. wykonano
w wysokości 1.818,7 tys. zł, tj. 51,0% planu, z tego prawie 70% wydatkowano
w grudniu 2001 r. Taka realizacja planu wydatków wynikała z zaniedbań
w organizacji pracy i zbyt późnego wszczynania postępowania o zamówienia
publiczne. Zamówienia na wykonanie zadania polegającego na modernizacji lokalnej
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sieci komputerowej o wartości 157,3 tys. zł, udzielono niezgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych. Ponadto zawarto umowę na remont i modernizację kilku
pomieszczeń Urzędu w kwocie 31,7 tys. zł bez wcześniejszego zapewnienia środków
na ten cel w planie finansowym. W obu przypadkach naruszono dyscyplinę finansów
publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 2.043 osoby, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna - 316 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 28 osób, tj. o 1,4%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 2.343 zł, w tym w dziale
750 - 2.431 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w 2001 r. było wyższe o 10,5% w ujęciu nominalnym, a realnie o 4,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 6.234 tys. zł, w tym
wymagalne 2.543 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
2000 r. odpowiednio o 82,3% i 91,9%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 715,7 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 2000 r.
o 94,9%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 32.881 tys. zł i były niższe o 0,8% od kwoty
planowanej (po zmianach).

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 32.458 tys. zł i były o 1,8% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 10,5% wyższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 81,2 tys. zł.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- udzielenia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zamówienia na roboty budowlane
w kwocie 157,3 tys. zł, z naruszeniem trybu i formy postępowania określonych
w ustawie o zamówieniach publicznych;

- przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków
publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim (31,7 tys. zł) i w Gospodarstwie
Pomocniczym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku (105,6 tys. zł) �
naruszenie dyscypliny finansów publicznych art. 138 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o finansach publicznych;
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- niegospodarnego i dokonanego z naruszeniem przepisów prawa wykorzystania
dotacji celowej na zapobieganie bezrobociu na wsi przyznanej Zarządowi
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zakwalifikowanej do wydatków
niewygasających w 2000 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 85/08 - województwo lubuskie, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie windykacji

należności budżetowych z tytułu grzywien wymierzonych mandatami karnymi

kredytowanymi.

2. Określanie w planach inwestycji i remontów, będących podstawą ustalania

harmonogramu wydatków majątkowych, realnych terminów wykonania zadań oraz

zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o zamówieniach

publicznych.

3. Zintensyfikowanie działań w celu zwiększenia zakresu prywatyzacji

przedsiębiorstw państwowych.

4. Egzekwowanie obowiązku niezwłocznego zawiadamiania rzecznika dyscypliny

finansów publicznych o wszystkich przypadkach wskazujących na naruszenie

dyscypliny finansów publicznych.

5. Ustanowienie koordynatora pomocy prawnej, a także rozważenie potrzeby dalszego

korzystania z zewnętrznej obsługi w dotychczasowym zakresie.

CZĘŚĆ 85/10 � WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 63.356 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 7.452 tys. zł, tj. o 10,5%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.440 tys. zł,

tj. o 15,4%, a realnie wzrosły o 9,4%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były uzyskiwane przez powiaty

w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej m. in. opłaty

za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa - 21.718 tys. zł

(plan 23.111 tys. zł), grzywny i kary - 19.614 tys. zł (plan 21.649 tys. zł), wpływy

z opłat różnych - 8.078 tys. zł (plan 10.000 tys. zł).

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było m.in. ustaleniem w ustawie

budżetowej na 2001 r. dla województwa łódzkiego dochodów w kwocie wyższej

o 13.759 tys. zł, tj. o 24,1% od dochodów wynikających z projektu budżetu

przedstawionego przez Łódzki Urząd Wojewódzki, w tym 2.340 tys. zł w związku

z planowanym utworzeniem Inspekcji Transportu Drogowego, której w 2001 r. nie

powołano.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły nie dochodzenia należności przez Wojewódzką Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Łodzi w kwocie 114,4 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny

finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach

publicznych.

Ponadto w 5 jednostkach na 8 kontrolowanych uzyskane dochody odprowadzano

nieterminowo (z kilkudniowym opóźnieniem).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/10 �

województwo łódzkie w wysokości 1.110.916 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały

zwiększone o 216.229 tys. zł, do łącznej wysokości 1.327.145 tys. zł. Zwiększenia

wydatków dotyczyły m.in. wsparcia zadań wynikających z programów wojewódzkich

przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi - 76.503 tys. zł,

dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych - 29.137 tys. zł, zwiększenia

od 1 stycznia 2001 r. uposażeń funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej �

21.733 tys. zł oraz zasiłków dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy

społecznej - 14.800 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.286.373 tys. zł, tj. 96,9% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 43.947 tys. zł, tj. o 3,5%, a realnie były niższe o 1,9%.
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W strukturze zrealizowanych wydatków dominowały wydatki w działach: 853 -
Opieka społeczna � 35,3%, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa � 30,5%, 851 - Ochrona zdrowia � 14,2%.

W dziale 853 - Opieka społeczna wydatki zrealizowano w wysokości
454.138 tys. zł, tj. 114% w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej oraz 98%
budżetu po zmianach. Dominowały zasiłki i pomoc w naturze przyznane dla
53.567 osób - 140.701 tys. zł (31%) oraz koszty funkcjonowania 54 domów pomocy
społecznej o 6.741 miejscach - 98.864 tys. zł (21,8%), ośrodków pomocy społecznej -
45.158 tys. zł (9,9%) i 81 placówek opiekuńczo-wychowawczych o 4.572 miejscach -
43.750 tys. zł (9,6%).

W dziale 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki
zrealizowano w wysokości 392.589 tys. zł, tj. 103,9% w stosunku do ustawy
budżetowej i 98,2% budżetu po zmianach. Dominującymi były wydatki komend
powiatowych Policji - wykonane w wysokości 231.383 tys. zł (58,9%), komend
powiatowych Państwowej Straży Pożarnej - 77.590 tys. zł (19,8%) oraz wydatki
Komendy Wojewódzkiej Policji - 74.985 tys. zł (19,1%). Na wydatki majątkowe m.in.
na adaptację i modernizację Komendy Wojewódzkiej, komend miejskich
i powiatowych Policji oraz rozbudowę i modernizację Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej wykorzystano 3.805 tys. zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatki wyniosły 182.507 tys. zł,
co stanowiło 151,9% w stosunku do ustawy budżetowej oraz 94,1% planu
po zmianach. Dominowały składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych
obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 79.756 tys. zł (43,7%) oraz koszty
funkcjonowania inspekcji sanitarnej - 39.569 tys. zł (21,7%) i szpitali ogólnych -
36.703 tys. zł (20,1%), w tym na wsparcie zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim
wykorzystano 30.291,7 tys. zł (budowa szpitali w 3 powiatach: łódzkim wschodnim,
poddębickim i radomszczańskim).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 4.552 osoby, w tym w dziale 750 -
Administracja publiczna 763 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było wyższe o 15 osób, tj. o 0,3%. W porównaniu do planowanego limitu
zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 922 osób, a w dziale 750
o 104 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.254 zł,
w tym w dziale 750 � 2.136 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 7,7% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 2,1%. W porównaniu do planowanego na 2001 r. (1.952 zł) przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 15,5%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 16.559 tys. zł, w tym
wymagalne 8.767 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
2000 r. odpowiednio o 78,3% i 86,9%. Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań
w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie 28 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu
do wykonania 2000 r. o 99,7%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 26.384 tys. zł i były niższe o 11% od kwoty
planowanej po zmianach. W 2001 r. nie wystąpiły dotacje dla zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 25.310 tys. zł i były o 12% niższe od kwoty
planowanej po zmianach oraz o 15% niższe od wykonania 2000 r. Wpłaty do budżetu
wyniosły 223 tys. zł i były niższe o 47% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- wydatkowania przez ŁUW kwoty 113,4 tys. zł z na zakup materiałów
i wyposażenia z naruszeniem zasad i trybu określonego w ustawie o zamówieniach
publicznych, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewidziane
(art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych);

- niecelowych i niegospodarnych zakupów materiałów oraz niewłaściwego ich
zaewidencjonowania w urządzeniach księgowych na łączną kwotę 156,1 tys. zł,

- niezaewidencjonowania do dnia 6 marca 2002 r. w księdze inwentarzowej Urzędu
środków trwałych o wartości 424,9 tys. zł, przy czym sprzętu elektronicznego
o wartości 324,9 tys. zł nie zaewidencjonowano też na koncie 011 �Środki trwałe�.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 r. w części 85/10 - województwo łódzkie, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zaewidencjonowanie w księgach Urzędu oraz zagospodarowanie zakupionych
w 2001 r. materiałów, sprzętu komputerowego i kopiarek oraz ewidencjonowania
środków trwałych zgodnie z Zakładowym Planem Kont;

2. Kontynuowanie prowadzonych działań w celu zmniejszenia zaległości, w tym
z mandatów karnych kredytowanych;

3. Wykorzystywanie środków budżetowych na zakupy materiałów i wyposażenia
ŁUW z zachowaniem procedur ustawy o zamówieniach publicznych.

CZĘŚĆ 85/12 � WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 83.652 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 173 tys. zł, tj. o 0,2%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były wyższe nominalnie o 13.103 tys. zł, tj. o 18,6%, a realnie
o 12,4%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z grzywien i mandatów
karnych (18.903 tys. zł) oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd
nieruchomościami, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
opłaty z tytułu dzierżawy i najmu oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
(34.376 tys. zł).

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia
dochodów.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/12 �
województwo małopolskie w wysokości 1.153.414 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki
zostały zwiększone do łącznej wysokości 1.457.362 tys. zł (zwiększenie o 304.002 tys. zł
i zmniejszenie o 54 tys. zł). Zwiększenia wydatków dotyczyły m. in. dotacji celowych
na realizację: w § 6430 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów
(44.862 tys. zł), w § 2230 bieżących zadań własnych samorządu województwa
(30.222 tys. zł) oraz w § 2130 bieżących zadań własnych powiatu (29.720 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.405.316 tys. zł, tj. 96,4% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 55.550 tys. zł, tj. 4,1%, a realnie były niższe o 0,3%.
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W wydatkach dominujący udział miały wydatki w 3 działach, tj. 853 � Opieka
społeczna � 31,7%, 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa �
30,2% i 851 � Ochrona zdrowia � 12,8%.

Na zadania z zakresu opieki społecznej wykorzystano 446.144 tys. zł,
co oznacza 115,9% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i 97,5% budżetu
po zmianach. Wydatki w tym dziale przeznaczono m. in. na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne �
były to dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone gminom,

- domy pomocy społecznej � były to dotacje celowe na realizację bieżących zadań
i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
wykorzystano 424.475 tys. zł, co oznacza 105,8% kwoty ustalonej w ustawie
budżetowej i 99,6% budżetu po zmianach. Powyższą kwotę prawie w całości
przeznaczono na utrzymanie Komend Powiatowych i Wojewódzkiej Policji oraz
Komend Powiatowych i Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia wykorzystano 179.723 tys. zł,
co oznacza 159,6% kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i 94,3% budżetu
po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono przede wszystkim na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

- utrzymanie Inspekcji Sanitarnej;

- szpitale ogólne.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 142.276 tys. zł, a więc więcej w stosunku

do kwoty określonej w ustawie budżetowej o 164,2%, natomiast mniej w stosunku

do budżetu po zmianach o 14,5%. Posiadane środki finansowe wykorzystano przede

wszystkim na:

- realizację inwestycji wieloletnich, tj. na budowę 2 szpitali oraz na ochronę zlewni
rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego;

- dofinansowanie inwestycji oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego, co pozwoliło dokończyć budowę i oddać do użytku w 43 obiektach
391 pomieszczeń do nauki i 32 sale sportowe;
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- budowę pomieszczeń 4 komend Policji;

- budowę pomieszczeń strażnic i jednostek ratowniczo � gaśniczych Państwowej
Straży Pożarnej.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 4.744  osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna � 861 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 173 osoby, tj. o 3,5%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 910 osób, a w dziale 750 o 189 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.285 zł,

w tym w dziale 750 � 2.213 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe nominalnie o 8,1%, a realnie wzrosło

o 2,5%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 15,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 15.006 tys. zł, w tym

wymagalne 7.891 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2000 r. odpowiednio o 633,6% i o 1.203,5%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań � powstałych w jednostkach

budżetowych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu

terytorialnego oraz wynikających z wyroków sądowych � w 2001 r. zapłacono odsetki

(wraz z karami i odszkodowaniami) w kwocie 6.458 tys. zł, co oznacza wzrost

w porównaniu do wykonania w 2000 r. o 31,9%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 18.364 tys. zł i były niższe o 8,5% od kwoty

planowanej (po zmianach). Udział dotacji budżetowej w dochodach wyniósł w 2001 r.

0,7% (w 2000 r. nie było dotacji z budżetu państwa).

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 18.506 tys. zł i były niższe o 9,1% od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 44,3% od wykonania w 2000 r. Wpłaty do budżetu

wynosiły 103 tys. zł i były niższe o 64,9% od zrealizowanych w 2000 r.
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W ramach wydatków ze środków specjalnych finansowano wydatki bieżące
Urzędu oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epiemiologicznej niezgodnie z przepisami
o powołaniu tych środków.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły przekroczenia przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie � Oddział w Nowym
Sączu, zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań, obejmujących kwotę 25 tys. zł,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych � art. 138 ust. 1 pkt 7
ustawy o finansach publicznych oraz sfinansowania przez Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Krakowie kwotą 2,7 tys. zł kosztów ogrzewania
pomieszczeń zajmowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze tej jednostki.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również opóźnienia w powiadamianiu
podległych jednostek o wysokości ostatecznych kwot dochodów i wydatków
wynikających z układu wykonawczego budżetu oraz jednostek samorządu
terytorialnego o zmianach wysokości dotacji.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
w 2001 r. w części 85/12 � Województwo małopolskie, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia, nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Wyeliminowanie opóźnień w powiadamianiu podległych jednostek organizacyjnych
o wysokości ostatecznych kwot dochodów i wydatków wynikających z układu
wykonawczego budżetu (art. 89 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) oraz
jednostek samorządu terytorialnego o zmianach wysokości dotacji celowych (art. 94
ust. 1 ustawy).

2. Dokonywanie wydatków z utworzonego w Urzędzie środka specjalnego jedynie
na cele określone w art. 51a ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.

CZĘŚĆ 85/14 � WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 205.820,5 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 50.015,5 tys. zł, tj. o 32,1%.
W porównaniu do 2000 r. dochody w ujęciu nominalnym były wyższe o 47.867,5 tys. zł,
tj. o 30,3%, a realnie wzrosły o 23,5%.
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Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności - 104.374,9 tys. zł, opłaty paszportowe  - 19.375 tys. zł, grzywny nałożone
w formie mandatów karnych � 36.295 tys. zł, w tym: dochody z mandatów
kredytowanych � 34.277,2 tys. zł i mandatów gotówkowych � 2.017,8 tys. zł.

Wyższe niż planowano w ustawie budżetowej dochody osiągnięto w działach:
700 � Gospodarka mieszkaniowa o 50.718,1 tys. zł; 851 � Ochrona zdrowia
o 6.091,1 tys. zł; 010 � Rolnictwo i Łowiectwo o 3.238,7 tys. zł. Zrealizowanie
wyższych od planowanych dochodów w dziale 700 � Gospodarka mieszkaniowa było
spowodowane uporządkowaniem ewidencji i wyegzekwowaniem zaległości przez
starostwa powiatowe.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły:

- niepodjęcia czynności w celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 4.256 tys. zł
z tytułu nałożonych w 2001 r. grzywien w formie mandatów karnych
kredytowanych;

- nieterminowego przekazywania dochodów budżetowych z tytułu grzywien
nałożonych w formie mandatów karnych w kwocie 15.015,3 tys. zł;

- nieprawidłowego kwalifikowania należności i zaległości w sprawozdaniach
o dochodach w kwocie 68.556,5 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/14 �
województwo mazowieckie w wysokości 2.145.375 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki
zostały zwiększone o 670.702 tys. zł, do łącznej wysokości 2.816.077 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.735.426 tys. zł, tj. 97,1% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 414.221 tys. zł, tj. o 17,8%, a realnie wzrosły o 11,7%.

Największe wydatki zrealizowano w następujących działach:

- 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 868.238,4 tys. zł,
tj. 105,5% planu wg ustawy budżetowej i 99,7% planu po zmianach. Wydatki tego
działu to przede wszystkim koszty utrzymania komend wojewódzkich
i powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej (w tym wynagrodzenie
i pochodne);
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- 851 � Ochrona zdrowia - 417.992,6 tys. zł, tj. 313,8% planu wg ustawy budżetowej
i 96,6% planu po zmianach. Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowiły
wydatki na szpitale ogólne � 182.118,4 tys. zł, i składki na ubezpieczenia
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego (132.165,8 tys. zł);

- 853 � Opieka społeczna - 702.249,4 tys. zł, tj. 116,2% planu wg ustawy budżetowej
i 99,7% planu o zmianach. Środki przekazywano m.in. na utrzymanie domów
pomocy społecznej i placówek opiekuńczo � wychowawczych a także na zasiłki
i pomoc w naturze.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 15.003 osoby, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna � 1.169 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 670 osób, tj. o 4,7%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 2.225 osób, a w dziale 750 o 455 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.325 zł,
w tym w dziale 750 � 2.442 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 3% w ujęciu nominalnym, a realnie
było niższe o 2,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 68.925,9 tys. zł,
w tym wymagalne 30.699,2 tys. zł,  co oznacza spadek w porównaniu na koniec
grudnia 2000 r. odpowiednio o 51,4% i 73,2%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 14.428,3 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 2000 r.
o 16,5%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 73.432,1 tys. zł i były niższe o 2,5% od kwoty
planowanej. W 2001 roku nie było dotacji budżetowych dla zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych.

Wydatki gospodarki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły 73.630,8 tys. zł i były niższe o 2,1%
od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 3,6% od wykonania 2000 r. W 2001 r.
zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne nie dokonywały
wpłat do budżetu.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem w roku budżetowym kwoty 663 tys. zł
przez Gminę Myszyniec na inwestycję �Budowa wielofunkcyjnego zbiornika
wodnego na rzece Rozoga�, pomimo posiadania zobowiązań wymagalnych w tym
zakresie,

- dopuszczenia do narastania odsetek za zwłokę przy realizacji zadania
inwestycyjnego �Budowa Szpitala w Pułtusku�, które przekazano Staroście Powiatu
Pułtuskiego dopiero w IV kwartale 2001 r. Zobowiązania z tytułu budowy Szpitala
w kwocie ogółem 26.125 tys. zł, w tym 8.015 tys. zł odsetek z tytułu
nieterminowego uregulowania zobowiązań, zostały przekazane przez Urząd
do uregulowania przez Bank Handlowy S.A. w Warszawie w lipcu i grudniu 2001 r.,

- nieprzekazanie do użytkowania wykonanych w latach poprzednich obiektów
dotyczących zadania inwestycyjnego �Budowa Wodociągu Północnego.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu

w części 85/14 � województwo mazowieckie, stwierdzając nieznaczne uchybienia

nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Planowanie dochodów w oparciu o realne możliwości ich uzyskiwania.

2. Dokonywanie bieżącej analizy składanych przez jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdań o dochodach realizowanych przez te jednostki w celu wyjaśnienia

różnic występujących między postanowieniami ustawy budżetowej a budżetami

jednostek samorządu terytorialnego oraz wykazywanymi kwotami należności

i zaległości budżetowych.

3. Podjęcie działań egzekucyjnych w celu odzyskania należnych budżetowi dochodów

z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych.

4. Terminowe przekazywanie dochodów na rachunek budżetu państwa.

5. Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków nie wykorzystania środków

budżetu państwa na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

w których na koniec roku występowały zobowiązania.
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6. Kontynuowanie działań zmierzających do odzyskania na rzecz Skarbu Państwa

kwoty 96,6 tys. zł z tytułu zawyżenia wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych sprywatyzowanego przedsiębiorstwa TRANSDROG.

CZĘŚĆ 85/16 � WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 29.211 tys. zł  i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 2.241 tys. zł, tj. o 7,1%. W porównaniu
do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 6.376 tys. zł, tj. o 27,9%,
a realnie wzrosły o 5.120 tys. zł, tj. o 21,2%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były dochody w działach:

- 750 - Administracja publiczna � 15.454 tys. zł, tj. 52,9% w strukturze dochodów,
z tego 7.562 tys. zł z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Policję;

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 10.645 tys. zł, tj. 36,4% związane z realizację
zadań zleconych starostwom (dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania
i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa).

Przyczyną niewykonania planu dochodów była nietrafna kalkulacja

spodziewanych wpływów z tytułu funkcjonowania Wojewódzkiej Inspekcji

Transportu Drogowego (2.600 tys. zł), którą na podstawie ustawy z 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym powołano dopiero w styczniu 2002 r. oraz przeszacowanie

wpływów z tytułu odpłatności za wydawane dowody osobiste wg nowego wzoru,

gdzie na planowane 4.930 tys. zł faktycznie zrealizowano 1.371 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/16 �

województwo opolskie w wysokości 407.524 tys. zł, a po jej zmianie 13 grudnia 2001 r.

do wysokości 436.574 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone

o 136.887 tys. zł, do łącznej wysokości 544.341 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły: z rezerwy ogólnej o kwotę 367 tys. zł,

z rezerw celowych o 99.016 tys. zł, z części 42 � Sprawy wewnętrzne o  8.454 tys. zł

i ustawą z 13.12.2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2001r. o 29.050 tys. zł.



342

Najwyższe kwoty wydatków z rezerw celowych dotyczyły: kredytu
na usuwanie skutków powodzi - 16.040 tys. zł, dotacji na wsparcie zadań
wynikających z programów wojewódzkich przeznaczonych do objęcia kontraktami
wojewódzkimi - 15.660 tys. zł oraz dodatków mieszkaniowych - 12.959 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 527.782 tys. zł, tj. 96,7% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 23.725 tys. zł,
tj. o 4,7%, a realnie były niższe o 0,7%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały
wydatki w działach: 853 � Opieka społeczna - 32,4% ogółu wydatków, 754 �
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 28,6% oraz 851 � Ochrona
zdrowia - 10,1%.

W dziale 853 dotacje (§§ 2010, 2030, 2130, 6430) stanowiły 100% wydatków,
tj. 171.131 tys. zł, w tym największe kwoty dotacji dotyczyły rozdziałów 85314 �
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(52.505 tys. zł) i rozdziału 85302 � Domy pomocy społecznej (41.984 tys. zł).

W dziale 754 (150.959 tys. zł) wydatki przeznaczono na sfinansowanie
działalności Wojewódzkich i Powiatowych Komend Policji i Państwowej Straży
Pożarnej oraz obronę cywilną.

W wydatkach działu 851 (53.557 tys. zł) największy udział miały wydatki
w rozdziale 85156 � Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (29.674 tys. zł) oraz w rozdziale
85132 � Inspekcja sanitarna (13.297 tys. zł).

Plan wydatków majątkowych po zmianach w stosunku do ustawy budżetowej
na 2001 r. (15.474 tys. zł) wzrósł do 39.505 tys. zł, tj. o 155,3%. Zwiększenia środków
w całości pochodziły z rezerw celowych.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w kwocie 49.332 tys. zł,
tj. w 89,7%.

Główną pozycję zwiększenia planu wydatków majątkowych w ciągu 2001 r.
stanowiły środki na usuwanie skutków powodzi � 19.704 tys. zł oraz środki
na realizację zadań zapisanych w Kontrakcie Województwa Opolskiego na 2001 r. �
15.660 tys. zł.
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Nie wykonano planu wydatków majątkowych na kwotę 5.647 tys. zł i wynikało to z:

- blokady wydatków w kwocie 2.904 tys. zł na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z 23.10.2001r.;

- niewykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację zadań objętych
Kontraktem Województwa Opolskiego w kwocie 2.493 tys. zł;

- niewykorzystania części dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi
w melioracjach wodnych w związku z późniejszym niż planowano terminem
zakończenia budowy wałów w Koźlu (250 tys. zł).

W wyniku realizacji Kontraktu Województwa Opolskiego w 2001 r. m.in.
zmodernizowano drogę wojewódzką nr 424 na odcinku Malnia-Gogolin, wybudowano
kolektor przesyłowy ścieków sanitarnych z Głuchołaz do Nysy, rozbudowano
i zmodernizowano Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem oraz kontynuowano
budowę obwodnicy dla miasta Opola.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 1.780 osób, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna - 281 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 168 osób, tj. o 8,7%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 292 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001r. wyniosło 2.391 zł, w tym
w dziale 750 � 2.243 zł.  W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 10,1% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 4,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 5.283 tys. zł,  w tym
wymagalne 2.231 tys. zł (wszystkie powstałe przed 2001 r.) co oznacza spadek
w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 529,5% i 1.269,5%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 1.158 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 2000 r.
o 41,8%.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r.
wyniosły 11.654 tys. zł i były wyższe o 2,3% od kwoty planowanej (po zmianach).
Jednostki te nie korzystały z dotacji budżetowych.
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Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły

11.902 tys. zł i były o 4,6% wyższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 16,3%

wyższe niż wykonanie w 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 16 tys. zł i były niższe

o 86,9% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienie dotyczyło niezrealizowania

wniosku po kontroli wykonania budżetu za 2000 r. i ponownego utworzenia

nieformalnej rezerwy w kwocie 127 tys. zł w 2001 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001r. w części 85/16 � województwo opolskie stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienie nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o zaniechanie tworzenia nieformalnych

rezerw w budżecie Wojewody Opolskiego.

CZĘŚĆ 85/18 � WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 44.404 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 4.450 tys. zł, tj. o 9,1%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 8.937 tys. zł, tj. o 25,2%,

a realnie wzrosły o 18,7%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były dochody:

- w dziale 750 � Administracja publiczna, w § 057 grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od ludności zrealizowane w kwocie 11.338 tys. zł, w § 069 wpływy
z różnych opłat zrealizowane w kwocie 9.093 tys. zł, w § 235 dochody budżetu
państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego zrealizowane w kwocie 2.348 tys. zł;

- w dziale 700 � Gospodarka mieszkaniowa, w § 235 dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
zrealizowane w kwocie 12.596 tys. zł;
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- w dziale 010 � Rolnictwo i łowiectwo, w § 083 wpływy z usług zrealizowane
w kwocie 1.680 tys. zł, w § 235 dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowane w kwocie
794 tys. zł.

Największe różnice pomiędzy dochodami planowanymi, a zrealizowanymi

wystąpiły w dziale 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

osiągając wartość 1.217 tys. zł (627,3%). Wyższe od planowanych o 119 tys. zł

dochody uzyskano w § 083 wpływy z usług (wzrost o 1700%), w § 084 wpływy ze

sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o 133 tys. zł (wzrost o 511,5%).

Ponadto zrealizowano dochody nieplanowane: w § 059 wpływy z opłat za koncesje

i licencje � 432 tys. zł, w § 069 wpływy z różnych opłat � 41 tys. zł, w § 235 dochody

budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu

terytorialnego. � 511 tys. zł. Dochody nieplanowane stanowiły 69,7% dochodów

zrealizowanych w tym dziale.

Dochody zrealizowane w 2001 roku były o 24,4% większe od przewidywanych

w projekcie budżetu, jednak o 9,1% mniejsze od określonych w ustawie budżetowej.

Zasadniczy wpływ na niewykonanie dochodów miało ustalenie ich w ustawie

budżetowej w wysokości o 36,8% większej, niż proponowane przez Wojewodę

w projekcie budżetu.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły kwoty 4.666 zł, tj. 0,01% dochodów ogółem i wynikały z zaniżenia

należnych budżetowi państwa dochodów z tytułu czynszu oraz nieobjęcia tytułami

wykonawczymi wszystkich mandatów karnych kredytowanych. Stwierdzono także

znaczne opóźnienia w wystawianiu tytułów wykonawczych na takie mandaty,

sięgające do 98 dni.

Zaniechanie ustalenia należności Skarbu Państwa, a także pobranie, ustalenie

lub dochodzenie jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia

stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 138 ust. 1

pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/18 �
województwo podkarpackie w wysokości 920.827 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki
zostały zwiększone o 264.356 tys. zł, do łącznej wysokości 1.185.183 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły m. in.: § 6430 dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę
64.884 tys. zł, § 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane
przez powiat � o kwotę 52.385 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.149.726 tys. zł, tj. 97% budżetu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 49.019 tys. zł,
tj. o 4,5%, a realnie były niższe o 1%.

W wydatkach ogółem dominowały wydatki poniesione w działach :

- 853 � Opieka społeczna � 359.951 tys. zł, tj. 31,3% ogółu. W porównaniu
do ustawy budżetowej były one większe o 70.199 tys. zł, tj. o 24,2%, zaś
w odniesieniu do planu po zmianach były niższe o 2.603 tys. zł, tj. o 0,7%;

- 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa � 282.158 tys. zł,
tj. 24,5% ogółu. W porównaniu do ustawy budżetowej były one większe o 16.358 tys. zł,
tj. o 6,2%, zaś w odniesieniu do planu po zmianach były niższe o 46 tys. zł,
tj. o 0,02%;

- 851 � Ochrona zdrowia � 189.980 tys. zł, tj. 16,5% ogółu. W porównaniu do ustawy
budżetowej były one większe o 77.586 tys. zł, tj. o 69%, zaś w odniesieniu do planu
po zmianach były niższe o 8.641 tys. zł, tj. o 4,4%.

W strukturze wydatków największy udział miały dotacje, które według ustawy

budżetowej określono na poziomie 753.012 tys. zł (81,8% wydatków ogółem),

a po zmianach planu zwiększono do 1.010.873 tys. zł. Z zaplanowanej kwoty dotacji

do jednostek przekazano 977.895 tys. zł, z czego wykorzystano 976.351 tys. zł, tj.

99,8%. Niewykorzystane środki dotacji w łącznej kwocie 1.544 tys. zł w całości

zwrócono do budżetu.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki prawidłowo dokonywał zamówień
publicznych na zakupy inwestycyjne i usługi. Wydatki majątkowe wykonane zostały
w kwocie 163.677 tys. zł (94,4% planu) i przyniosły m.in. następujące efekty
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rzeczowe: 196 km kanalizacji, 6 przepompowni ścieków, 3,82 km zmodernizowanych
obwałowań Wisły i Wisłoki, meliorację 14 ha użytków rolnych i regulację 5 km rzek,
zakupu aparatury medycznej, sprzętu do badań laboratoryjnych, 80 zestawów
komputerowych z oprogramowaniem, dokończono prace przy Regionalnym Centrum
Widowiskowo � Sportowym w Rzeszowie, powstało ponad 200 łóżek szpitalnych oraz
ponad 100 nowych miejsc dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 roku wyniosło 3.675 osób, w tym w dziale
750 � Administracja publiczna � 550 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 75 osób, tj. o 2,1%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 605 osób, a w dziale 750 o 84 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.275 zł,
w tym w dziale 750 � Administracja publiczna � 2.442 zł. W porównaniu do 2000 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 5,2% w ujęciu
nominalnym, a realnie było niższe o 0,3%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było wyższe o 8,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 14.019 tys. zł, w tym
wymagalne 7.816 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
2000 r. odpowiednio o 78,8% i 87%.

W 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie 562 tys. zł, niewynikające
z nieterminowej płatności zobowiązań, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania
2000 r. o 96,6%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 21.293 tys. zł i były niższe o 6,5% od kwoty
planowanej po zmianach. Udział dotacji budżetowej w dochodach wynosił 0,7%
(w 2000 r. taka dotacja nie występowała).

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych w 2001 r. wyniosły 20.994 tys. zł i były o 7,3% niższe od kwoty
planowanej (po zmianach) oraz o 6,3% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty
do budżetu wyniosły 20 tys. zł i były niższe o 59,2% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienie w zakresie realizacji

wydatków dotyczyło niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania w PUW

nieznacznej części środków, otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa

na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz innych świadczeń dla odwołanych

wojewody i wicewojewody. Niewykorzystaną kwotę tych środków � 837 zł �

przekazano na wypłatę wynagrodzenia dla innych pracowników PUW.

Stosownie do postanowień art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,

niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków otrzymanych z rezerwy

budżetowej jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W kontroli stwierdzono ponadto, iż nie ogłoszono w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podkarpackiego dwóch porozumień zawartych z organami

administracji rządowej na realizację zadań, w związku z udzieleniem �

za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego - dwóch dotacji w łącznej

wysokości 780 tys. zł. Jedno z porozumień nie określało zasad sprawowania przez

Wojewodę kontroli nad realizacją zadań. Naruszało to przepisy art. 33 ust. 2 i 3

ustawy o administracji rządowej w województwie.

W kontroli wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego

na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Starostwo Powiatowe

w Przeworsku stwierdzono, że Zarząd Powiatu po udzieleniu zamówienia publicznego

zawarł umowę z wykonawcą prac geodezyjnych, określając w niej wynagrodzenie

w wysokości 22.300 zł brutto, w tym podatek VAT � 1.459 zł. Po stwierdzeniu,

że wykonawca robót jest zwolniony z podatku VAT, Zarząd Powiatu zawarł z nim

dodatkowe porozumienie, w którym zmieniono kwotę wynagrodzenia na 22.300 zł bez

podatku VAT.

Działaniem tym Zarząd Powiatu naruszył przepisy art. 76 ust. 1 i 2 ustawy

o zamówieniach publicznych, co � w myśl art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach

publicznych � było naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Kwota 1.459 zł jest częścią dotacji pobraną w nadmiernej wysokości i podlega

zwrotowi do budżetu państwa, na podstawie art. 93 ustawy o finansach publicznych.
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Na podstawie art. 140 ustawy o finansach publicznych do właściwych komisji

orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie

kierowano wniosków o ukaranie osób winnych stwierdzonych naruszeń, gdyż

stwierdzone w trakcie kontroli czyny dotyczyły kwot niższych niż przeciętne

miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa GUS.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu za 2001 r.

w części 85/18 - województwo podkarpackie, stwierdzając jedynie nieznaczne

uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapewnienie przekazywania czynszów na dochody budżetu państwa

w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2. Wyegzekwowanie należnych budżetowi kwot z tytułu zaniżenia czynszu

w stosunku do zawartych umów.

3. Wyeliminowanie opóźnień w wystawianiu tytułów wykonawczych na mandaty

i obejmowanie tytułami wykonawczymi wszystkich mandatów, dla których upłynął

termin płatności.

4. Przestrzeganie obowiązku ogłaszania treści zawartych porozumień z jednostkami

samorządu terytorialnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

oraz określanie w treści tych porozumień zasad sprawowania przez Wojewodę

kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań.

5. Przekazywanie dotacji na zadania jednostek samorządu terytorialnego zgodnie

z zasadami i harmonogramami, przyjętymi w Kontrakcie Wojewódzkim

i w umowach wykonawczych.

6. Zapewnienie prawidłowej realizacji budżetów jednostek poprzez eliminowanie

przypadków naruszania przepisów ustawy o finansach publicznych.

7. Zwrot części nadmiernie pobranej dotacji w wysokości 1.459 zł.
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CZĘŚĆ 85/20 � WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 31.520 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 4.209 tys. zł, tj. o 11,8%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 6.681 tys. zł,

tj. o 26,8%, a realnie wzrosły o 20,3%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: opłaty za użytkowanie

nieruchomości Skarbu Państwa (10.416 tys. zł), mandaty i grzywny (6.834 tys. zł) oraz

opłaty paszportowe (4.997 tys. zł).

Na niższe wykonanie dochodów wpłynęło opóźnione wejście w życie ustawy

o transporcie drogowym, w związku z czym nie uzyskano 2.850 tys. zł planowanych

dochodów z tytułu mandatów i grzywien.

Nieprawidłowością stwierdzoną w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów było nie wykonywanie przez Podlaski Urząd Wojewódzki w okresie

2 miesięcy czynności związanych ze wszczynaniem egzekucji należności z tytułu

mandatów karnych, spowodowane opóźnieniem w złożeniu zamówienia na dostawy

druków tytułów wykonawczych. Skutkiem opóźnienia był wzrost zaległości

w realizacji dochodów o 241 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/20 -

województwo podlaskie - w wysokości 585.918 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki

zostały zwiększone o 137.666 tys. zł, do łącznej wysokości 723.584 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie działów: 853 - Opieka społeczna

o 55.153 tys. zł, 851 - Ochrona zdrowia o 33.002 tys. zł, 600 - Transport i łączność

o 12.601 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 701.207 tys. zł, tj. 96,9% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 48.607 tys. zł,

tj. o 7,5%, a realnie wzrosły o 1,8%.
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Dominującą pozycją były wydatki na opiekę społeczną (dział 853), na którą

wydatkowano łącznie 205.521 tys. zł (29,3% wydatków ogółem), głównie na wypłaty

zasiłków i dodatków mieszkaniowych (108.706 tys. zł), utrzymanie 20 domów

pomocy społecznej (33.455 tys. zł) i działalność instytucji zajmujących się

organizowaniem pomocy społecznej (32.599 tys. zł).

Drugą co do wielkości pozycją wydatków w budżecie Wojewody Podlaskiego

było bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754), na które

wydatkowano 196.978 tys. zł, (28,1% wydatków ogółem). Środki te wykorzystano

głównie na działalność statutową wojewódzkich i powiatowych jednostek Policji oraz

Państwowej Straży Pożarnej.

W 2001 roku wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego

w kwocie 40.227 tys. zł realizowano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Wybudowano za te środki między innymi 2 szkoły podstawowe i 6 gimnazjów oraz

9 sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych, a także zmodernizowano lub

rozbudowano 3 licea ogólnokształcące.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 2.820 osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna � 391 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 206 osób, tj. o 6,8%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było

niższe o 436 osób, a w dziale 750 o 46 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.244 zł,

w tym w dziale 750 � 2.317 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 4,3% w ujęciu nominalnym, a realnie

było niższe o 1,1%. W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 15,3%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 18.391 tys. zł, w tym

wymagalne 13.476 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 26% i 29,8%.
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Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 1.083 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 2000 r.

o 37,3%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 17.041 tys. zł i były niższe o 1,3% od kwoty

planowanej (po zmianach). W latach 2000 � 2001 zakłady budżetowe, gospodarstwa

pomocnicze i środki specjalne nie były dotowane.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 16.770 tys. zł i były o 2,5% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 8,6% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 49 tys. zł i były wyższe o 43 tys. zł od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczyły:

- zapłacenia 28 grudnia 2001 roku kwoty 55 tys. zł za prenumeratę prasy na potrzeby
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za cały 2002 rok z góry, mimo że terminy
płatności przypadały co kwartał w 2002 roku;

- zamówienia sprzętu komputerowego o wartości 19 tys. zł z wolnej ręki, czym
naruszono art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych i dyscyplinę
finansów publicznych � art. 138 ust. 1 pkt 12;

- dokonania za 3,6 tys. zł wyceny wartości zbędnych maszyn poligraficznych, które
następnie Podlaski Urząd Wojewódzki sprzedał za 2 tys. zł osobie sporządzającej
wycenę;

- udzielenia zamówienia o wartości 488 tys. zł na wykonanie dokumentacji
przetargowej, mimo że całe postępowanie należało unieważnić (naruszenie
dyscypliny finansów publicznych art. 138 ust. 1 pkt 12);

- przekazania w dniu 28 października 2001 roku 148 tys. zł dotacji na zakupy
inwestycyjne w SP ZOZ w Suwałkach, mimo posiadania informacji o postawieniu
z dniem 1 września 2001 roku tej placówki w stan likwidacji.

Stwierdzono też nieprawidłowości w realizacji wydatków przez jednostki
podległe Wojewodzie Podlaskiemu oraz jednostki samorządu terytorialnego
korzystające z dotacji budżetowych, w tym:
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- Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji (POI), dysponując środkami budżetowymi
na realizację zadania �Rozbudowa i modernizacja drogowego przejścia granicznego
w Kuźnicy� wykorzystał 114,7 tys. zł na opłacenie zobowiązań z innego tytułu.
W październiku 2001 r. (41,1 tys. zł) i styczniu 2002 r. (73,6 tys. zł) inwestor
zastępczy przekazał na rachunek finansowania ww. inwestycji �pożyczone� środki.
NIK wystąpiła do dyrektora POI o zwrot do budżetu Wojewody Podlaskiego
7.122 zł tytułem odsetek za okres finansowania ze środków budżetowych innej
inwestycji;

- Zarząd Miasta Augustów, rozliczając się z kosztów poniesionych na realizację
objętego Kontraktem Wojewódzkim zadania inwestycyjnego przedłożył rachunki
dotyczące innego zadania, na skutek czego Wojewoda Podlaski przekazał Miastu
dotację celową w kwocie o 71.060 zł wyższej od należnej. Delegatura NIK
w Białymstoku wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o wezwanie Miasta Augustów
do zwrotu nadmiernie pobranej dotacji. Kontrola w Urzędzie Miejskim w Augustowie
wykazała ponadto, że Samorząd ubiegając się o przekazanie dotacji na �Budowę
Centrum Sportów Wodnych i Rehabilitacji� zawyżył swój udział w finansowaniu
zadania, w wyniku czego uzyskał dotację wyższą, niż należna o dalsze 16 tys. zł.
NIK wystąpiła do burmistrza Miasta o zwrot do budżetu Wojewody Podlaskiego
kwoty 16.307 zł nadmiernie pobranej dotacji;

- Starostwa Powiatowe w Grajewie i Siemiatyczach wykorzystały dotacje celowe
na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia bez wniesienia wymaganego udziału
własnego. NIK wystąpiła do tych jednostek o zwrot do budżetu 285.938 zł.
Podobnie, Starostwo Powiatowe w Augustowie nie zapewniło wymaganego udziału
w rozbudowie i modernizacji domów pomocy społecznej, w związku z czym
Delegatura NIK wystąpiła o zwrot do budżetu Wojewody Podlaskiego dotacji
w kwocie 67.160 zł;

- Filharmonia Białostocka, która otrzymała na modernizację swojej siedziby
2.864 tys. zł z budżetu Wojewody Podlaskiego, nie wykorzystała w 2001 roku i nie
zwróciła do budżetu 1.974 tys. zł. NIK wystąpiła z wnioskiem o rozliczenie się
z wykorzystania dotacji;

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, dysponując kwotą 2.569 tys. zł zaplanowaną
jako dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, nie przekazał środków
do takich jednostek, lecz sam finansował wydatki związane z organizacją
zwalczania tych chorób.
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W wyniku kontroli wykonania budżetu za 2001 rok NIK wystąpiła do jednostek

samorządu terytorialnego z wnioskami o zwrot do budżetu nadmiernie pobranych

dotacji.

W ramach realizacji wyników kontroli NIK zawiadomiła prokuraturę

o popełnieniu przestępstwa przez 2 osoby. Skierowano również wnioski o ukaranie

7 osób odpowiedzialnych za stwierdzone przypadki naruszenia dyscypliny finansów

publicznych oraz 1 zawiadomienie do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

za 2001 rok w części 85/20 � województwo podlaskie, mimo stwierdzonych

istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu

na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przeprowadzenie kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej oraz

sporządzania sprawozdań budżetowych przez Komendę Wojewódzką Państwowej

Straży Pożarnej w Białymstoku.

2. Terminowe przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji

na oświetlenie dróg publicznych i budowę nowych punktów świetlnych.

CZĘŚĆ 85/22 � WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 71.915 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 7.121 tys. zł, tj. o 11,0%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 14.341 tys. zł,

tj. o 24,9%, a realnie wzrosły o 18,4%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: opłaty za trwały zarząd,

użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (37.293 tys. zł),

wpływy z tytułu grzywien i kar (12.676 tys. zł) oraz opłaty paszportowe (8.514 tys. zł).



355

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły:

- nieskierowania do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych na łączną kwotę
1.650 tys. zł dotyczących 13.412 mandatów karnych nałożonych w listopadzie
i grudniu 2001 r. na skutek zmiany przez Ministra Finansów wzoru tytułu
wykonawczego;

- dopuszczenia do przedawnienia należności z tytułu mandatów karnych na kwotę
2.266 tys. zł, m. in. poprzez kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji
ze znacznym opóźnieniem, tj. w okresie od 24 do 30 miesięcy od daty nałożenia
mandatu. Dopuszczenie do przedawnienia ww. należności stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych (z powodu upływu 3 lat od popełnienia czynu karalność
w ww. sprawach ustała � art. 146 ust. 1 ustawy o finansach publicznych);

- zaniżenia przez Pomorski Urząd Wojewódzki w sprawozdaniu Rb-27 o dochodach
budżetowych za 2001 r. kwoty zaległości o 623,2 tys. zł;

- niewykazania na dzień 31.12.2001 r. w należnościach długoterminowych należności
w kwocie 45,6 tys. zł z tytułu udzielonych pożyczek ze zlikwidowanego
Wojewódzkiego Funduszu Przedsięwzięć Gospodarczych;

- nieujęcia w ewidencji księgowej kwoty 4.296,4 tys. zł wynikającej z decyzji
Wojewody Pomorskiego, określających zaległości jednostek samorządu
terytorialnego wobec Skarbu Państwa oraz prowadzenia ewidencji księgowej
w zakresie zlikwidowanego Wojewódzkiego Funduszu Przedsięwzięć
Gospodarczych w sposób nierzetelny;

- nieterminowego odprowadzania na rachunek budżetu państwa pobranych dochodów
w wysokości 4.082 tys. zł (5,7% dochodów).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/22 �
województwo pomorskie w wysokości 911.894 tys. zł W ciągu 2001 r. wydatki
zostały zwiększone o 281.217 tys. zł, do łącznej wysokości 1.193.111 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in. wydatków majątkowych (107.502 tys. zł) oraz
dotacji celowych na: wypłaty dodatków mieszkaniowych (40.311 tys. zł)
i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych (22.785 tys. zł).

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.155.313 tys. zł, tj. 96,8% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 110.571 tys. zł, tj. o 10,6%, a realnie wzrosły o 4,8%.



356

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały

wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej (dział 853) � 357.270 tys. zł (30,9%),

bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754) � 350.828 tys. zł

(30,4%) oraz ochrony zdrowia (dział 851) � 158.878 tys. zł (13,8%). Efekty rzeczowe

wydatków w powyższych działach były następujące:

- zrealizowane wydatki w dziale 853 � Opieka społeczna były wyższe od kwoty
określonej w ustawie budżetowej o 81.552 tys. zł, tj. o 29,6% i stanowiły 99,2%
planu po zmianach. Obejmowały one głównie dotacje na zadania bieżące dla
jednostek samorządu terytorialnego (355.507 tys. zł) oraz wydatki majątkowe
na modernizację 4 domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz
na doposażenie w sprzęt biurowy urzędów pracy (754 tys. zł);

- zrealizowane wydatki w dziale 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa były wyższe od kwoty określonej w ustawie budżetowej
o 19.161 tys. zł, tj. o 5,8% i stanowiły 99,7% planu po zmianach. Obejmowały one
głównie dotacje celowe na zadania bieżące dla powiatów (263.751 tys. zł) oraz
wydatki majątkowe na roboty modernizacyjne, ogólnobudowlane i zakup
specjalistycznego samochodu terenowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku (6.509 tys. zł);

- zrealizowane wydatki w dziale 851 � Ochrona zdrowia były wyższe od kwoty
określonej w ustawie budżetowej o 59.611 tys. zł, tj. o 60,1% i stanowiły 88,2%
planu po zmianach. Obejmowały one głównie dotacje celowe na zadania bieżące
dla jednostek samorządu terytorialnego (97.892 tys. zł) oraz wydatki majątkowe:
na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku (18.650 tys. zł), na budowę Szpitala
Rejonowego w Chojnicach  (18.011 tys. zł), na restrukturyzację Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie (5.194 tys. zł), na dofinansowanie inwestycji
realizowanych w ramach �Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku
2001� (4.005 tys. zł) oraz na budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku
(238 tys. zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 3.365 osób, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna � 547 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 8 osób, tj. o 0,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie

było niższe o 572 osoby, a w dziale 750 � o 151 osób.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.461 zł,

w tym w dziale 750 � 2.493 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe  o 7,7% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 2,1%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 20,6%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 59.305 tys. zł, w tym

wymagalne 33.096 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 53,3% i 72,7%. W strukturze zobowiązań

wymagalnych, 99,9% dotyczyło zobowiązań przejętych w związku z reformą służby

zdrowia (33.081 tys. zł), a 0,1% zobowiązań powstałych w jednostkach budżetowych

podległych Wojewodzie Pomorskiemu (15 tys. zł).

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 909 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2000 r. o 271%. Zapłata

tych odsetek wynikała z decyzji Ministra Finansów określających wysokość

zobowiązań wraz z odsetkami, w związku z wyrokami sądów.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 35.366 tys. zł i były niższe o 0,7% od kwoty

planowanej (po zmianach).

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 35.340 tys. zł i były o 0,8% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 8% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu

wyniosły 152 tys. zł i były niższe o 43,9% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia w zakresie wydatków

dotyczyły:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych bez zgody Ministra
Finansów, obejmujących kwotę 5.464 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych;
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- przekazania przez Urząd środków w kwocie 949 tys. zł na prace geodezyjno �
urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz w kwocie 204,5 tys. zł
na upowszechnianie doradztwa rolniczego jednostkom z sektora finansów
publicznych mimo, iż środki te zaplanowano w § 263 � Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art.138
ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

- udzielania zamówień publicznych (przez Pomorski Urząd Wojewódzki
i Wojewódzką Stację Sanitarno � Epidemiologiczną � WSSE) z naruszeniem
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych na kwotę 197,7 tys. zł, co stanowiło
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art.138 ust.1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych;

- wydatkowania środków w kwocie 5 tys. zł na integrację z Unią Europejską
z rozdziału 75011 � Urzędy Wojewódzkie, zamiast z rozdziału 75000 � Integracja
z Unią Europejską oraz wydatkowania środków w kwocie 1,5 tys. zł
zaplanowanych w rozdziale 75820 � Prywatyzacja, na szkolenia nie związane
z prywatyzacją. Stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
określone w art. 138 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

- wykazania przez Wydział Administracyjno � Gospodarczy (WA-G) Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w sprawozdaniu Rb � 28 (miesięcznym) danych
z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od 1.01.2001 r.
do 31.12.2001 r., niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
o kwotę 21,3 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
określone w art.138 ust.1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;

- nieprzestrzegania przez Urząd zasady oszczędnego gospodarowania środkami
budżetowymi w przypadku opłat za użytkowanie telefonów komórkowych
w I półroczu 2001 r. (91,1 tys. zł).

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
za 2001r. w części 85/22 � województwo pomorskie, stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym,
z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym
przeznaczeniem.
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2. Wyeliminowanie � przy udzielaniu zamówień publicznych � przypadków: błędnego
określania wartości szacunkowej zamówienia, nieprawidłowego określania
przedmiotu zamówienia oraz niewłaściwego wyboru trybu udzielania zamówienia.

3. Dokonanie w Regulaminie organizacyjnym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
zmian uwzględniających realizację zadań związanych ze zlikwidowanym
Wojewódzkim Funduszem Przedsięwzięć Gospodarczych.

4. Objęcie ewidencją księgową zaległości zlikwidowanego Wojewódzkiego Funduszu
Przedsięwzięć Gospodarczych i podjęcia działań w celu ich wyegzekwowania.

5. Dostosowanie do wymogów określonych w § 6 załącznika nr 6 do uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia kontraktu wojewódzkiego dla
województwa pomorskiego, załączników do zawartej w oparciu o Kontrakt
Wojewódzki umowy wykonawczej nr 60 (harmonogramu rzeczowo � finansowego
i planu finansowego) pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Prezydentem Miasta
Gdańska.

6. Zweryfikowanie sporządzonych przez starostwa powiatowe sprawozdań Rb-27ZZ
i dokonania w nich odpowiednich korekt.

7. Wykonanie wniosków pokontrolnych niezrealizowanych po kontroli wykonania
budżetu Wojewody Pomorskiego w 2000 r.

CZĘŚĆ 85/24 � WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 133.967 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 12.821 tys. zł, tj. o 10,6%.
W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 11.264 tys. zł,
tj. o 9,2%, a realnie wzrosły o 3,5%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były:

- dochody w dziale 750 � Administracja publiczna na kwotę 63.131 tys. zł, których
udział w dochodach ogółem wynosił 47,1%. W stosunku do ustawy budżetowej
na 2001 r. dochody wykonane były wyższe o 2.603 tys. zł, tj. o 4,3%. Przyczyną
przekroczenia planu było uzyskanie wyższych niż planowano dochodów, m.in.
z tytułu opłat za wydane paszporty oraz karty stałego i czasowego pobytu;
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- dochody w dziale 700 � Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 54.175 tys. zł, których
udział w dochodach ogółem wynosił 40,4%. Zrealizowane dochody budżetowe
były wyższe w stosunku do planowanych w ustawie budżetowej na 2001 r.
o 4.675 tys. zł, tj. o 9,4%, w związku z wyższymi o kwotę 4.670 tys. zł niż
planowano dochodami zrealizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego
ze sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu użytkowania
wieczystego i czynszu dzierżawnego oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:

- naruszenia dyscypliny finansów publicznych - art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych poprzez: nie objęcie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
działaniami egzekucyjnymi zaległości z tytułu mandatów karnych kredytowanych
w kwocie 18.763,3 tys. zł oraz dopuszczenie do przedawnienia należności od aptek
na kwotę 1,1 tys. zł (z uwagi na przepis art. 140 ww. ustawy w stosunku do kwoty
1,1 tys. zł nie dochodzi się odpowiedzialności);

- niedokonania wpłat na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przez
przedsiębiorstwa państwowe w kwocie 4.265,1 tys. zł należnej Skarbowi Państwa,
a stanowiącej korzyści uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania nabytych praw
własności budynków i innych urządzeń oraz lokali.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/24 �
województwo śląskie w wysokości 1.582.788 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki zostały
zwiększone o 534.549 tys. zł oraz zmniejszone o kwotę 95 tys. zł, do łącznej
wysokości 2.117.242 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie: § 653 -
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie 152.162 tys. zł, § 643 -
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 103.664 tys. zł, § 203 - dotacje celowe
przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie
78.836 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.049.231 tys. zł, tj. 96,8% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe

o 32.000 tys. zł, tj. o 1,5%, a realnie były niższe o 6,7%.
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W strukturze wydatków zrealizowanych w 2001 r. największy udział miały

wydatki w dziale 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w kwocie 629.742 tys. zł (tj. 30,7%). Zrealizowane wydatki były wyższe

od ustalonych w ustawie budżetowej na 2001 r. (613.980 tys. zł) o 2,6% oraz niższe od

planu po zmianach (649.931 tys. zł) o 20.189 tys. zł, tj. o 3,1%. Dominujące wydatki

w tym dziale stanowiły dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania, zlecone ustawami,

realizowane przez powiat - w kwocie 503.056 tys. zł (§ 211), w tym dla komend

powiatowych policji � 396.082 tys. zł oraz komend powiatowych państwowej straży

pożarnej - 106.974 tys. zł.

Na opiekę społeczną (dział 853) wydatkowano 592.303 tys. zł, co stanowiło

28,9% wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki były wyższe od ustalonych

w ustawie budżetowej na 2001 r. (482.869 tys. zł) o 22,7% oraz niższe od planu

po zmianach (597.213 tys. zł) o 0,8%. Dominujące wydatki w tym dziale stanowiły

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

powiatu (§ 213) w kwocie 246.854 tys. zł, w tym na domy pomocy społecznej �

128.549 tys. zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

ustawami (§ 201) w kwocie 227.263 tys. zł, w tym na zasiłki i pomoc w naturze �

160.215 tys. zł.

Wydatki majątkowe w 2001 r. wyniosły 315.914 tys. zł. Efekty rzeczowe

wydatków majątkowych dot. m.in. sfinansowania dokumentacji technicznej i sieci

strukturalnej Straży Granicznej oraz wykonania robót budowlanych na drogowych

przejściach granicznych, rozbudowy i wyposażenia m.in. w sprzęt audio-video

�Stanowiska kierowania i szkolenia Wojewody� oraz zakupu sprzętu komputerowego

i oprogramowania dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 5.563 osoby, w tym w dziale 750 �

Administracja publiczna 1.038 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było wyższe o 17 osób, tj. o 0,3%. W porównaniu do planowanego

zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 1.044 osoby, a w dziale 750

o 482 osoby.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.466 zł,

w tym w dziale 750 � 2.751 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

w 2001 r. było wyższe o 8,0% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 2,4%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 17,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 44.516 tys. zł, w tym

wymagalne 36.684 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 49,2% i 42,4%. W kwocie 36.684 tys. zł zobowiązań

wymagalnych 99,9%, (36.683 tys. zł), stanowiły zobowiązania wymagalne przejęte

w związku z reformą służby zdrowia.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 3.148 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2000 r. o 74,9%. Odsetki

te dotyczyły głównie zobowiązań powstałych z tytułu zasądzonych wyroków

sądowych (m.in. renty i odszkodowania) i orzeczeń komisji rewindykacyjnej

za utracone mienie przez związki zawodowe.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 32.425 tys. zł i były niższe o 7,8% od kwoty

planowanej (po zmianach). W 2001 r. dotacje do ww. jednostek nie wystąpiły.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 32.100 tys. zł i były o 8,7% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 23,1% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 116 tys. zł i były wyższe o 452,4% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- braku należytego nadzoru ze strony Wojewody nad realizacją inwestycji
wieloletnich: �Wodociąg Dziećkowice � budowa 3-go ciągu technologicznego
z rurociągiem�, gdzie stwierdzono m.in. zawyżenie kosztów o 630 tys. zł,
zawyżenie wartości kosztorysowej o 2.941,2 tys. zł, realizację zmienionego zakresu
rzeczowego inwestycji z naruszeniem przepisów Prawo budowlane i ustawy
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o zagospodarowaniu przestrzennym (nakłady w kwocie 1.631,0 tys. zł), realizację
2 zbiorników osadu wbrew decyzji pozwolenie wodnoprawne (nakłady w kwocie
103,1 tys. zł), realizacji inwestycji na gruntach, do których inwestor nie posiadał
tytułu prawnego (dotychczas wypłacone odszkodowanie dla właściciela, który
zakupił grunt objęty inwestycją od Skarbu Państwa w 2000 r. - 7,3 tys. zł),
przedwczesny zakup urządzeń, które stały się zbędne (w kwocie 1.422,5 tys. zł)
oraz wydatkowanie kwoty 1.499,4 tys. zł z naruszeniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych,
a także �Modernizacji linii ozonu wody i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji
Wody�, gdzie m.in. stwierdzono zawyżenie kosztów o kwotę 81,7 tys. zł oraz
wydatkowanie kwoty 5.735,8 tys. zł z naruszeniem przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.
Ustalenia kontroli nasuwają poważne zastrzeżenia co do celowości dalszej
realizacji, w ramach przedsięwzięcia �Wodociąg Dziećkowice ...�, obiektów
nowego przerzutu wody na trasie Soła � Dziećkowice. Budowa tego przerzutu
kosztem ok. 60 mln zł (ceny 2002 r.) planowana jest w sytuacji notowanego
w regionie śląskim w latach 1992-2001 spadku o ponad 50% zapotrzebowania
na wodę i malejącego w związku z tym wykorzystania istniejących urządzeń
do poboru, przerzutu i uzdatniania wody, które w przypadku 4 spośród 12 stacji
uzdatniania wody było niższe od 30%. Ponadto, wykorzystanie wybudowanego
w latach wcześniejszych przerzutu wody Skawa � Dziećkowice, na który składają
się wybudowane ze środków Skarbu Państwa obiekty będące własnością Huty
Katowice S.A. i utworzonej przez ten podmiot w kwietniu 2001 roku spółki �
wynosi od 0 do 20%;

- zaliczenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zwróconych po 15 stycznia 2002 r.
przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji w kwocie
793,5 tys. zł na zmniejszenie wydatków roku 2001, co było niezgodne z przepisem
art. 20 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r.;

- przekazania po terminie, określonym w art. 47 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, składek za miesiące styczeń i luty
2001 r. w kwocie 12,9 tys. zł � Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie;

- przekazania do spółek wodnych dotacji w łącznej kwocie 216 tys. zł
na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych, bez podpisania
umów, wymaganych przepisem art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 138
ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych � Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego;
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- niedokonania zwrotu dotacji w kwocie 32,4 tys. zł � wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem przez spółki wodne, co stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach
publicznych;

- niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy
ogólnej w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w Raciborzu
i Cieszynie w łącznej kwocie 25,9 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, określone w art. 138 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach
publicznych.

Poza tym stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- opóźnienia w przekazywaniu dotacji (1 tytuł) dla jednostek samorządu
terytorialnego;

- nieterminowego sporządzania sprawozdań finansowych (na 10 sprawozdań
w 9 przypadkach opóźnienia wyniosły od 1 do 10 dni);

- nieprawidłowości w ewidencji finansowo-księgowej, polegające na: nieprowadzeniu
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ewidencji analitycznych w szczegółowości
do wierzycieli, dotyczących zobowiązań jednostek służby zdrowia przejętych przez
Skarb Państwa, co stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości,
niewłaściwym zaklasyfikowaniu wydatków związanych z Unią Europejską,
zamknięciu z opóźnieniem (ponad 1 miesiąc) ksiąg rachunkowych za 2000 r.,
co naruszało przepis art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości;

- niedokonywania bieżącego zabezpieczenia należności Skarbu Państwa z tytułu
odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków;

- nieterminowego przekazywania przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Mikołowie dochodów budżetowych za miesiące styczeń - wrzesień 2001 r.
na rachunek Urzędu Skarbowego, co stanowiło naruszenie przepisu art. 92 pkt 2
ustawy o finansach publicznych;

- niewystarczającego nadzoru nad działaniami likwidatorów i pełnomocników
ds. prywatyzacji, co m.in. spowodowało:

- nieodprowadzenia przez likwidatora przedsiębiorstwa państwowego do Urzędu
Skarbowego kwoty 87,7 tys. zł z tytułu wpłaty z zysku,

- niewykazania w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa państwowego kwoty
35,5 tys. zł przychodów z tytułu umorzenia odsetek od zobowiązań, co było
niezgodne z dyspozycją art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

- wypłacenia wynagrodzenia likwidatora w kwocie 8 tys. zł za miesiące kwiecień
i maj 2001 r., pomimo niewyrażenia zgody organu założycielskiego na przedłużenie
postępowania likwidacyjnego.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 85/24 � województwo śląskie, mimo stwierdzonych istotnych

nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie

budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapewnienie pozyskiwania informacji o korzyściach uzyskiwanych przez

nadzorowane przedsiębiorstwa z tytułu udostępniania nieruchomości, na których

ustanowiona została hipoteka przymusowa i właściwego przepływu informacji

pomiędzy wydziałami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu skutecznego

egzekwowania nie wpłaconych należności.

2. Wykorzystanie przez służby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkich

dostępnych środków organizacyjno-prawnych koniecznych do bieżącego

egzekwowania zaległości budżetowych (w szczególności z tytułu mandatów

karnych kredytowanych).

3. Wzmożenie nadzoru nad prowadzonymi procesami prywatyzacyjnymi

i likwidatorami przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda jest organem

założycielskim. Zapewnienie prowadzenia procesów prywatyzacyjnych i likwidacji

przedsiębiorstw bez zbędnej zwłoki oraz zgodnie z przyjętym planem.

4. Zwiększenie nadzoru Wojewody nad wykorzystaniem dotacji i przebiegiem

realizacji inwestycji, na które dotacje zostały przyznane, zwłaszcza inwestycji

prowadzonych przez przedsiębiorstwa, dla których Wojewoda jest organem

założycielskim bądź rozważenie możliwości przekazania tych przedsiębiorstw

Samorządowi Województwa.

5. Przeanalizowanie celowości realizacji inwestycji �Wodociąg Dziećkowice -

budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągiem�, realizowanej w ramach

Kontraktu Regionalnego, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania istniejących

urządzeń przerzutu i magazynowania wody na odcinku Skawa-Soła-Zbiornik

Dziećkowice (będących składnikami majątku Huty Katowice S.A. i powołanej

przez nią spółki).
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CZĘŚĆ 85/26 � WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 24.403,6 tys. zł i były niższe

w stosunku do ustawy budżetowej o 1.396,4 tys. zł, tj. o 5,4%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 4.52,6 tys. zł, tj. o 19,9%,

a realnie wzrosły o 13,7%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były wpływy z tytułu: użytkowania

nieruchomości Skarbu Państwa � 7.448,7 tys. zł, mandatów karnych kredytowanych �

4.716 tys. zł i opłat paszportowych � 4.681 tys. zł.

Nieprawidłowości w zakresie gromadzenia dochodów dotyczyły nie podjęcia

do końca 2001 r. czynności egzekucyjnych w stosunku do kwoty 487,8 tys. zł z tytułu

mandatów karnych kredytowanych, oraz kwoty 1,5 tys. zł z tytułu odsetek

od należności budżetowych.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczyło przeznaczenia przez

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dochodów

w kwocie 1,8 tys. zł na sfinansowanie wydatków tej jednostki (art. 138 ust. 1 pkt 10).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/26 �

województwo świętokrzyskie w wysokości 574.780 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki

zostały zwiększone o 214.360 tys. zł, do łącznej wysokości 789.140 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły między innymi paragrafów: 6530 � Dotacje celowe,

otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych samorządu województwa o kwotę 49.903 tys. zł, 6430 - Dotacje celowe,

otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych powiatu o kwotę 47.320 tys. zł, 2010 - Dotacje celowe, otrzymane z budżetu

państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 34.370 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 765.167 tys. zł, tj. 96,9% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu nominalnym były niższe o 956 tys. zł,

tj. o 0,1%, a realnym o 5,3%.
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Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły dotacje dla jednostek samorządu
terytorialnego (j.s.t.) planowane w ustawie budżetowej w kwocie 469.941 tys. zł,
zwiększone do 674.903 tys. zł, a wykonane w kwocie 655.260 tys. zł, tj. w 97,1%.
Najwyższe kwoty dotacji dotyczyły finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych
z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t., zaplanowanych w ustawie
budżetowej w kwocie 374.026 tys. zł, zwiększonych do 434.183 tys. zł
i zrealizowanych w kwocie 425.273 tys. zł, tj. w 97,9% oraz dofinansowania własnych
zadań bieżących i inwestycyjnych j.s.t., zaplanowanych w ustawie budżetowej
w kwocie 95.582 tys. zł, zwiększonych do 240.387 tys. zł, a zrealizowanych w kwocie
229.669 tys. zł, tj. w 95,5%.

W ramach dotacji do inwestycji własnych j.s.t., dofinansowano między innymi:
budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, inwestycje oświatowe (10 szkół
podstawowych, 24 gimnazja, 6 liceów i zespołów szkół zawodowych), inwestycje
w 6 domach pomocy społecznej, kontynuowano inwestycje Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii i Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 2.088 osób, w tym w dziale 750 �
Administracja publiczna - 349 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie
w 2001 r. było niższe o 7 osób, tj. o 0,3%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 376 osób, a w dziale 750 o 81 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.391 zł,
w tym w dziale 750 � 2.361 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 11,3% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 3,7%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne wynagrodzenie brutto
było wyższe o 17,7%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 11.579,4 tys. zł,
w tym wymagalne 6.231,8 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu
na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 77,9% i o 87,0%.
Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie
12,4 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2000 r. o 588,8%.
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Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r.

wyniosły 15.650 tys. zł i były wyższe o 13,0% od kwoty planowanej. W 2001 r.

gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne nie były dotowane.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 14.593 tys. zł i były o 5,4% wyższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 16,3% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 123 tys. zł i były wyższe o 21,8% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczyły

wydatkowania z naruszeniem prawa środków budżetowych w kwocie � 1.677,9 tys. zł,

co stanowiło również w niektórych przypadkach naruszenie dyscypliny finansów

publicznych. Nieprawidłowości te polegały m.in. na: przekraczaniu upoważnień

do dokonywania wydatków, dokonywaniu przedpłat lub zapłat przed wykonaniem

zamówienia, księgowaniu wydatków na podstawie kserokopii faktur, udzielaniu

zamówień publicznych z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Ponadto nie zapewniono zgodności z ustawą budżetową planu finansowego

1 jednostki w wyniku nierozdysponowania w układzie wykonawczym wydatków

w kwocie 63,0 tys. zł, a także nierozdysponowania w załącznikach do układu

wykonawczego dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie

11.776 tys. zł, braku pełnego nadzoru nad gospodarką finansową jednostek

realizujących budżet, dopuszczenia do zwłoki w regulowaniu zobowiązań powodującej

konieczność zapłacenia odsetek w kwocie 12,4 tys. zł.

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczyły: przekroczenia zakresu

upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych w 2 jednostkach

na kwotę 82,5 tys. zł (art. 138 ust. 1 pkt 2), przekroczenia zakresu upoważnienia

do zaciągania zobowiązań obciążających budżet w 2 jednostkach dotyczące kwoty

50,6 tys. zł (art. 138 ust. 1 pkt 7), udzielenia zamówienia publicznego na kwotę

347,2 tys. zł z naruszeniem zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych

(art. 138 ust. 1 pkt 2).
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

za 2001 r. w części 85/26 � województwo świętokrzyskie, mimo stwierdzonych

istotnych nieprawidłowości nie mających jednak zasadniczego wpływu

na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Zaprzestanie pozostawiania nie rozdzielonych dotacji dla jednostek samorządu

terytorialnego.

2. Planowanie dochodów budżetowych w oparciu o rzeczywiste możliwości ich

pozyskiwania.

3. Zapewnienie pełnej zgodności planów finansowych podległych jednostek z ustawą

budżetową.

4. Spowodowanie zwrotu dotacji w kwocie 808.700 zł, wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem przez Gminę Daleszyce.

5. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek realizujących budżet.

6. Zaprzestanie nieterminowego regulowania składek PFRON.

7. Kontrolowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania

przez nie dotacji udzielonych w danym roku budżetowym.

8. Rzetelne sporządzania sprawozdań budżetowych.

9. Wyeliminowanie nieterminowego wystawiania tytułów wykonawczych.

10. Zaprzestanie nieterminowego regulowania zobowiązań.

CZĘŚĆ 85/28 � WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 36.441 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 230 tys. zł, tj. o 0,6%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 5.439 tys. zł, tj. o 17,5%,

a realnie wzrosły o 11,4%.
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Głównymi źródłami dochodów były opłaty z tytułu najmu, dzierżawy
i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa �
14.768 tys. zł (40,6%), wpływy z mandatów karnych i grzywien 8.089 tys. zł (22,1%)
oraz opłaty paszportowe 5.297 tys. zł (14,5%).

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto w działach: gospodarka
mieszkaniowa o 2 068 tys. zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o 1.323 tys. zł i ochrona zdrowia o 1.007 tys. zł, natomiast niższe w działach:
administracja publiczna o 3.695 tys. zł oraz transport o 1.830 tys. zł.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
dochodów dotyczyły:

- wystawiania z opóźnieniem tytułów wykonawczych na mandaty kredytowane
niezapłacone, co w konsekwencji spowodowało powstanie z tego tytułu zaległości
budżetowych w kwocie 712 tys. zł,

- nie przekazania na dochody budżetowe kwoty 79,8 tys. zł, z likwidacji środka
specjalnego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE).

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/28 �

województwo warmińsko-mazurskie w wysokości 689.452 tys. zł. W ciągu 2001 r.

wydatki zostały zwiększone o 194.786 tys. zł do łącznej wysokości 884.238 tys. zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły:

- dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych � 49.493 tys. zł, tj. 25,4% ogółu
zwiększeń,

- dofinansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich �
19.690,8 tys. zł, tj. 10,1% ogółu zwiększeń,

- dotacji na kontrakty wojewódzkie � 17.670 tys. zł, tj. 9,1% ogółu zwiększeń,

- zasiłków i pomocy w naturze � 16.645 tys. zł, tj. 8,5% ogółu zwiększeń,

- uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez
prawa do zasiłku � 10.621 tys. zł, tj. 5,5% ogółu zwiększeń.

Zrealizowane wydatki wyniosły 858.313 tys. zł, tj. 97,1% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 67.557 tys. zł,

tj. o 8,5%, a realnie wzrosły o 2,9%.
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Najwyższe wydatki poniesiono w działach:

- 853 - Opieka społeczna w kwocie 317.900 tys. zł (37,0% wydatków ogółem), które
stanowiły 138,9% kwot wg ustawy budżetowej i 99,3% wg budżetu po zmianach.
Środki te wykorzystano na: zasiłki i pomoc w naturze (114.189 tys. zł), dodatki
mieszkaniowe (49.493 tys. zł) i domy pomocy społecznej (44.966 tys. zł), realizując
głównie świadczenia obligatoryjne, tj. zasiłki stałe i wyrównawcze, renty socjalne
i dodatki do nich, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki z tytułu ciąży
i macierzyństwa, dodatki mieszkaniowe oraz utrzymanie domów pomocy
społecznej,

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, które wyniosły one
227.468 tys. zł (26,5% wydatków ogółem) i stanowiły 105,7% kwot wg ustawy
budżetowej i 99,9% budżetu po zmianach. Najwyższe kwoty przeznaczono
na utrzymanie komend powiatowych Policji (129.207 tys. zł � 56,8% wydatków
działu) i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (50.269 tys. zł � 22,0%
wydatków działu),

- 851 - Ochrona zdrowia, na którą wydatkowano 118.574 tys. zł, tj. 13,8% wydatków
ogółem. Kwota ta stanowiła 134,1% wielkości ujętych w ustawie budżetowej
i 94,6% budżetu po zmianach. Najwyższe kwoty przeznaczono na opłacenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
(66.001 tys. zł), utrzymanie powiatowych stacji sanitano-epidemiologicznych
i WSSE (25.236 tys. zł) oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, osłonowych
i restrukturyzacyjnych w ochronie zdrowia (18.940 tys. zł), w tym m.in. na:
uruchomienie Zakładu Radioterapii Warmii i Mazur w Olsztynie � 6.500 tys. zł,
Oddziału Ratownictwa w Elblągu � 800 tys. zł oraz budowę Szpitala Rejonowego
w Ełku - 4.680 tys. zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 2 285 osób, w tym w dziale 750 -
Administracja publiczna � 354 osoby. W porównaniu do 2000 r. przeciętne
zatrudnienie w 2001 r. było niższe o 6 osób, tj. o 0,2%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 530 osób, a w dziale 750 o 139 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.289 zł,
w tym w dziale 750 � 2.600 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 5% w ujęciu nominalnym, a realnie
było niższe o 0,5%.
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W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne
wynagrodzenie było wyższe o 19,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 23.255 tys. zł, w tym
wymagalne 18.721 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec
grudnia 2000 r. odpowiednio o 64,0% i 68,9%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 406 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 2000 r.
o 59,6%.

Przychody gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r.
wyniosły 20.295 tys. zł i były wyższe o 0,6% od kwoty planowanej (po zmianach).
Jednostki te nie były dotowane z budżetu państwa.

Wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych w 2001 r. wyniosły
19.722 tys. zł i były o 1,8% niższe od kwoty planowanej (po zmianach) oraz o 2,7%
niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły 130 tys. zł i były niższe
o 88,3% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- wydatkowania kwoty 508,2 tys. zł na utrzymanie zbędnej i niewykorzystywanej
przez Urząd części pomieszczeń biurowych w siedzibie elbląskiej Delegatury
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- wydatkowania z naruszeniem prawa w gospodarstwie pomocniczym WSSE kwoty
524 tys. zł,

- wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem w Szpitalu Powiatowym w Piszu
środków dotacji przeznaczonych na realizację programu działań osłonowych
i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w kwocie 125 tys. zł,

- niepełnego wykorzystania możliwości oddłużenia jednostek ochrony zdrowia
w województwie na kwotę 18.665 tys. zł wg stanu na 31 grudnia 2001 r.

Po stronie wydatków nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych
polegające na:

- wydatkowaniu z naruszeniem prawa kwoty 524 tys. zł w gospodarstwie
pomocniczym WSSE �Punkt Szczepień Profilaktycznych� (przekroczenie limitu
wydatków o 479,1 tys. zł, nieodpłatny remont na kwotę 44,9 tys zł), co w myśl
art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią naruszenie dyscypliny
finansów publicznych,
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- niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu w Szpitalu Powiatowym w Piszu
środków dotacji w kwocie 125 tys. zł przeznaczonych na realizację programu
działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, co według art. 138 ust. 1
pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

w części 85/28 � województwo warmińsko - mazurskie, mimo stwierdzonych

istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu

na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Zapewnienie niezwłocznego egzekwowania należnych dochodów budżetowych

i terminowego ich przekazywania do Urzędów Skarbowych,

2. Dokonanie korekty rozliczenia dotacji w kwocie 125 tys. zł, przyznanej Szpitalowi

Powiatowemu w Piszu na program działań osłonowych i restrukturyzacyjnych

w ochronie zdrowia, uwzględniającej zmianę jej przeznaczenia,

3. Przeciwdziałanie dokonywaniu wydatków z naruszeniem prawa w jednostkach

podległych.

CZĘŚĆ 85/30 � WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 102.878,6 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 9.014,6 tys. zł, tj. o 9,6%.

W porównaniu do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 24.933,5 tys. zł,

tj. o 32,0%, a realnie wzrosły o 25,1%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: dochody budżetu państwa

związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

w wysokości 54.146,9 tys. zł, dochody z tytułu nałożonych grzywien, mandatów

i innych kar pieniężnych od ludności w wysokości 27.989,9 tys. zł (w tym z tytułu

mandatów kredytowanych 27.315,0 tys. zł) oraz wpływy z różnych opłat 11.571,4 tys. zł.
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Wyższe niż planowane w ustawie budżetowej dochody osiągnięto m.in.
w działach: 700 � Gospodarka mieszkaniowa (o 13.324,9 tys. zł), 851 � Ochrona
zdrowia (o 3.156,6 tys. zł) i 010 � Rolnictwo i łowiectwo (o 1.345,5 tys. zł), głównie
z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego.

Niższe od planowanych w ustawie budżetowej dochody uzyskano w dwóch
działach: 750 � Administracja publiczna, o 7.627,6 tys. zł ( o 14,7%) oraz 600 �
Transport i łączność, o 3.096,6 tys. zł (o 99,9%), z powodu nie utworzenia w 2001 r.
Inspekcji Transportu Drogowego, dla której zaplanowano osiągnięcie dochodów
w wysokości 3.100,0 tys. zł. Niższe niż planowano wpływy z tytułu opłat za dowody
osobiste były przyczyną nie wykonania w dziale 750 planowanych dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów
dotyczyły nieterminowego przekazywania przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki
(dysponenta środków budżetowych III stopnia) dochodów budżetowych w łącznej
kwocie 20.804,4 tys. zł na rachunek Urzędu Skarbowego oraz nie objęcia
postępowaniem egzekucyjnym części mandatów kredytowanych (na 500 statystycznie
wybranych mandatów, tytułów nie wystawiono w 50 przypadkach na kwotę 6,9 tys. zł).

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych po stronie dochodów dotyczyły
dochodzenia należności Skarbu Państwa w kwotach niższych od wynikających
z prawidłowych obliczeń (art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych) � 4 przypadki na kwotę 80,8 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na rok 2001, ustalono wydatki w części 85/30 �
województwo wielkopolskie w wysokości 1.227.698,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki
zostały zwiększone o 305.568,4 tys. zł, do łącznej wysokości 1.583.266,4 tys. zł.
Zwiększenia wydatków dotyczyły m.in.: § 2030 � dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (o 46.336,7 tys. zł),
§ 2110 � dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
(o 39.600,0 tys. zł) i § 2230 � dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (o 36.241,5 tys. zł).
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Na realizację zadań otrzymano w trakcie 2001 r. z Ministerstwa Finansów
środki budżetowe w wysokości 1.536.953,4 tys. zł, tj. pomniejszonej o blokadę
wydatków w kwocie 46.313,0 tys. zł (o 2,9%), wprowadzoną rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków
w budżecie państwa na rok 2001.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.535.157,8 tys. zł tj. 97,0% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 58.945,7 tys. zł, tj. o 4,0%, a realnie były niższe o 1,4%.
Udział poszczególnych grup paragrafów wydatków zrealizowanych w wydatkach
ogółem, stanowił odpowiednio: dotacje i subwencje � 76,4%; świadczenia na rzecz
osób fizycznych � 0,7%; wydatki bieżące jednostek budżetowych � 14,5% oraz
wydatki majątkowe � 8,4%.
Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki w działach: 853 � Opieka
społeczna (31,7%), 754 � Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
(29,6%) i 851 � Ochrona zdrowia (12,9%).

Efektami rzeczowymi, uzyskanymi w wyniku realizacji wydatków
majątkowych były m.in.: w urządzeniach melioracji podstawowych (wzmacnianie
wałów przeciwpowodziowych � 13,3 km, obwałowania � 11 km, zbudowanie 3 jazów,
regulacja rzek � 89,1 km, zbudowanie 2 pompowni); odbudowa dróg gminnych �
7.342 mb; odbudowa dróg we wsiach � 778,5 mb; budowa sieci wodociągowej �
42.000 mb; 206 szt. przyłączy � 14.300 mb; odbudowa mostu przez rzekę Wartę �
177,8 mb; 34,3 km sieci kanalizacyjnej i 12 przepompowni ścieków.

Przeciętne zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych w 2001 r.
wyniosło 5.152 osoby, w tym w dziale 750 � Administracja publiczna - 841 osób.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było  wyższe o 29  osób,
tj. o 0,6%.

W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie
było niższe o 951 osób, a w dziale 750 o 226 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.395 zł,
w tym w dziale 750 � 2.473 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 11,4% (w dziale 750 o 4,3%) w ujęciu
nominalnym, a realnie wzrosło o 5,6% (w dziale 750 było niższe o 1,1%).
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W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było wyższe o 17,9%, a w dziale 750 o 26,7%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 22.898,9 tys. zł,

w tym wymagalne 10.588,7 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu

na koniec grudnia 2000 r. odpowiednio o 60,8% i 77,9%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie

4.859,5 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 2000 r. o 59,2%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 56.820,2 tys. zł i były niższe o 9,2% od kwoty

planowanej. Udział dotacji budżetowej w dochodach uległ zwiększeniu z 0,02%

w 2000 r. do 0,08% w 2001 r.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 57.271,3 tys. zł i były o 7,6% niższe od kwoty

planowanej oraz o 13,5% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty do budżetu wyniosły

50,3 tys. zł i były niższe o 89,6% od wpłat zrealizowanych w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły kwoty

9.340,7 tys. zł.

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych po stronie wydatków dotyczyły:

naruszenia zasad, form lub trybu postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych

(art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) �

5 przypadków na kwotę 3.871,8 tys. zł (z tego: jednostki budżetowe � 1.539,4 tys. zł

i jednostki samorządowe � 2.332,4 tys. zł); przekroczenia zakresu upoważnienia

do dokonywania wydatków ze środków publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy) �

2 przypadki na kwotę 1.747,5 tys. zł (jednostki samorządowe); niezgodnego

z przeznaczeniem wykorzystania dotacji z budżetu (art. 138 ust. 1 pkt 4) � 1 przypadek

na kwotę 1,2 tys. zł (jednostka samorządowa); dopuszczenia się zwłoki w regulowaniu

zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodującej uszczuplenie

środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie (art. 138

ust. 1 pkt 11 ustawy) � 1 przypadek na kwotę 176,6 tys. zł (jednostka samorządowa).
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, wykonanie budżetu państwa

w 2001 r. w części 85/30 � województwo wielkopolskie, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Wzmożenie nadzoru nad realizacją wydatków Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego oraz podjęcie działań mających na celu:

- dokonywanie analizy wykorzystania posiadanego majątku przy opracowywaniu

planów inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych,

- dokonanie szczegółowej analizy przydatności posiadanego majątku ruchomego,

w tym samochodów, komputerów i drukarek oraz podjęcie decyzji odnośnie

właściwego ich zagospodarowania,

- rozliczenie przeprowadzonej na przełomie roku 2001/2002 inwentaryzacji

sprzętu komputerowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Kontynuowanie działań mających na celu poprawę realizacji dochodów poprzez

zmniejszenie poziomu zaległości oraz wzmożenie nadzoru nad terminowym

przekazywaniem pobranych dochodów budżetu państwa do właściwego urzędu

skarbowego.

3. Usprawnianie systemu rozliczania mandatów kredytowanych, w tym w szczególności

w zakresie:

- terminowego egzekwowania rozliczeń od jednostek uprawnionych do nakładania

mandatów kredytowanych,

- bieżącego księgowania należności z mandatów wpływających do WUW.

4. Rozliczanie udzielanych dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z warunkami zawartych umów.

5. Kontynuowanie monitorowania stanów środków na rachunkach bieżących

wydatków dysponentów III stopnia.

6. Podjęcie działań mających na celu intensyfikację procesów prywatyzacyjnych.
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CZĘŚĆ 85/32 � WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Dochody

Zrealizowane w 2001 r. dochody wyniosły 73.208 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001r. były wyższe o 5.192 tys. zł, tj. o 7,6%. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym wyższe o 18.551 tys. zł, tj. o 33,9%,

a realnie wzrosły o 27%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: opłaty za wieczyste użytkowanie

gruntów i zarząd nieruchomościami (34.471 tys. zł), grzywny i kary (15.761 tys. zł),

opłaty paszportowe (7.479 tys. zł).

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia

dochodów dotyczyły nieobjęcia przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

w Szczecinie postępowaniem egzekucyjnym 28.260 mandatów nałożonych

na obywateli polskich w 2001 r. na kwotę 4.046 tys. zł oraz przekazania na rachunek

urzędu skarbowego po wyznaczonych terminach (zaewidencjonowanych na rachunku

ZUW) dochodów w łącznej wys. 2.436 tys. zł.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 85/32 -

województwo zachodniopomorskie w wysokości 803.841 tys. zł. W ciągu 2001 r.

wydatki zostały zwiększone o 222.800 tys. zł do łącznej wysokości 1.026.641 tys. zł.

Zwiększenie wydatków dotyczyło głównie działów: 853 - Opieka społeczna

o 84.501 tys. zł, 851 - Ochrona zdrowia o 58.379 tys. zł, 600 - Transport i łączność

o 28.759 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 994.780 tys. zł, tj. 96,9% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 75.110 tys. zł,

tj. o 8,2%, a realnie wzrosły o 2,5%.

W budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego dominowały wydatki:

- w dziale 853 - Opieka społeczna - 347.448 tys. zł tj. 98,8% planu po zmianach
(351.777 tys. zł), wyższe o 80.172 tys. zł od kwoty ujętej w ustawie budżetowej,
tj. o 30,0%. Ww. wydatki stanowiły 34,9% ogólnych wydatków budżetowych;
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- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 280.755 tys. zł,
tj. 99,2% planu po zmianach (282.948 tys. zł), wyższe o 13.221 tys. zł od kwoty
ujętej w ustawie budżetowej, tj. o 4,9%. Ww. wydatki stanowiły 16,2% ogólnych
wydatków budżetowych;

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia 144.402 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach
(147.564 tys. zł), wyższe o 55.217 tys. zł niż przyjęto w ustawie budżetowej.
Ww. wydatki stanowiły 14,5% ogólnych wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe wyniosły ogółem 70.448 tys. zł, tj. 94,8% planu

po zmianach (74.294 tys. zł). Natomiast w stosunku do wykonania 2000 r. wydatki

majątkowe były niższe o 9.216 tys. zł, tj. o 11,6%.

W związku z realizacją wydatków osiągnięto m.in. następujące efekty

rzeczowe:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wykonano: meliorację 112 ha; odbudowano
względnie wyremontowano 31,1 km wałów przeciwpowodziowych; przeprowadzono
regulację i modernizację rzek i kanałów na długości 19,6 km; realizowano
7 inwestycji wodociągowych oraz 3 kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano 4 razy;

- w dziale 600 � Transport i łączność m.in.: zmodernizowano przejścia dróg
wojewódzkich przez trzy miejscowości; wybudowano 3,5 km sieci kanalizacji
deszczowej; zbudowano 8.070 m2 chodników i zjazdów; wykonano 11.400 m2

podbudowy tłuczniowej i bitumicznej na dł. 2,7 km;

- w dziale 851- Ochrona zdrowia kontynuowano dwie inwestycje wieloletnie,
tj. budowę pawilonu położniczo-ginekologicznego wraz z modernizacją szpitala
w Stargardzie Szczecińskim, przebudowę i modernizację szpitala w Białogardzie
oraz prowadzono prace zabezpieczające na budowie Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie. Ponadto finansowano inwestycje, modernizacje i zakupy inwestycyjne
zakładów służby zdrowia podległych j.s.t.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 3.069 osób, w tym w dziale 750-

Administracja publiczna 461 osób. W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie

w 2001 r. było niższe o 97 osób, tj. o 3,1%. W porównaniu do planowanego limitu

zatrudnienia przeciętne zatrudnienie było niższe o 505 osób, a w dziale 750

o 108 osób.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.376 zł,

w tym w dziale 750 � 2.340 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe o 10,3% w ujęciu nominalnym, a realnie

wzrosło o 4,6%. W porównaniu do planowanego na 2001 r., przeciętne miesięczne

wynagrodzenie brutto było niższe o 0,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001r. wyniosły 21.899 tys. zł, w tym

wymagalne 17.392 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec

grudnia 2000 r. odpowiednio o 19% i 23% (udział zobowiązań wymagalnych

w wydatkach stanowił 2,2%).

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. (głównie kar

i odszkodowań) zapłacono odsetki w kwocie 2.451 tys. zł, co oznacza spadek

w porównaniu do wykonania 2000 r. o 42,3%.

Przychody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 23.050 tys. zł i były niższe o 15,3% od kwoty

planowanej (po zmianach). Jednostki te nie były dotowane z budżetu.

Wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków

specjalnych w 2001 r. wyniosły 22.465 tys. zł i były o 17,3% niższe od kwoty

planowanej (po zmianach) oraz o 24,5% niższe niż wykonanie 2000 r. Wpłaty

do budżetu wyniosły 350 tys. zł i były wyższe o 733,3% od wpłat zrealizowanych

w 2000 r.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- przekroczenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego uprawnień do dokonywania
zmian w budżecie;

- zaciągnięcia zobowiązań przekraczających plan finansowy na wynagrodzenia
w dwóch jednostkach podległych Wojewodzie;

- nierzetelnego klasyfikowania operacji finansowych i gospodarczych, tj. niezgodnie
z ich treścią ekonomiczną, jak również opóźnionego wprowadzania środków
trwałych do ksiąg rachunkowych;

- naruszenia zasad i form postępowania przy udzieleniu trzech zamówień
publicznych.
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W związku z ujawnieniem w ZUW w Szczecinie naruszenia dyscypliny

finansów publicznych przez 2 osoby, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura

w Szczecinie przygotowuje wnioski do właściwej Komisji Orzekającej w Sprawach

o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych o ukaranie:

- b. Wojewody Zachodniopomorskiego za zwiększenie (zarządzeniami Nr 180/2001
z 8.06.2001r. i Nr 242/2001 z 13.07.2001r.) planu wydatków w rozdziale 80110 -
Gimnazja, § 6330 - Dotacje celowe, przekazane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 178 tys. zł,
tj. o 10,1%. Plan wydatków zwiększono ponad dopuszczalny 5% próg (art. 138
ust. 1 pkt 3);

- b. Dyrektora Generalnego ZUW za naruszenie zasad i form postępowania przy
udzieleniu zamówienia publicznego, ustalonych ustawą o zamówieniach
publicznych (art. 138 ust. 1 pkt 12).

Ponadto w toku kontroli ZUW stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów

publicznych w dwóch jednostkach podległych Wojewodzie nie objętych kontrolą NIK.

Naruszenie polegało na zaciągnięciu zobowiązań przekraczających plan finansowy

wydatków na wynagrodzenia (art. 138 ust. 1 pkt 7) oraz wypłaceniu wynagrodzeń

w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania,

wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania,

odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek (art. 138 ust. 1 pkt 8). Na wniosek

NIK, dyrektor Wydziału Finansowego ZUW skieruje do Rzecznika Dyscypliny

Finansów Publicznych zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

przez kierowników tych jednostek.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa

za 2001 r. w części 85/32 � województwo zachodniopomorskie, mimo stwierdzonych

istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu

na wykonanie budżetu.
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III. FUNDUSZE CELOWE

CZĘŚĆ 73 � ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dochody

W ustawie budżetowej na rok 2001 nie ustalono dochodów dla części 73 �

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład uzyskał w 2001 r. dochody budżetowe

w kwocie 278,8 tys. zł. Dochody te, uzyskane w rozdziale 85316 � Zasiłki rodzinne,

pielęgnacyjne i wychowawcze (z tytułu zwrotu nadpłat tych zasiłków), zostały

odprowadzone na rachunek urzędu skarbowego.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 73 � Zakład

Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 33.519.025 tys. zł. W ciągu 2001 r. wydatki

zostały zwiększone o 214.762 tys. zł, do łącznej wysokości 33.733.787 tys. zł.

Zwiększenie wydatków dotyczyło działu 853 � Opieka społeczna, rozdział 85316 �

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków działu

753 � Ubezpieczenia społeczne, rozdział 75303 � Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

o kwotę 261.655 tys. zł i zwiększenia o tę samą kwotę wydatków rozdziału 75304 �

Fundusz Alimentacyjny (przeniesienie wydatków między rozdziałami). Dokonano

także zmniejszenia wydatków działu 753 � Ubezpieczenia społeczne, rozdział 75309 �

Składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 43.619 tys. zł i zwiększenia o tę samą

kwotę wydatków rozdziału 75304 � Fundusz Alimentacyjny. Ponadto, zgodnie

z przepisem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie

blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa na rok 2001, dokonano blokady

planowanych wydatków w części 73 � Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na kwotę

2.329.082 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 28.776.073 tys. zł, tj. 85,3% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 6.755.433 tys. zł, tj. o 30,7%, a realnie wzrosły o 23,9%.
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W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej rozdysponowanie dotacji

było następujące:

1) dział 851 � Ochrona zdrowia, rozdział 85156 � Składki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego 170.322 tys. zł (0,6% ogółu zrealizowanych wydatków), tj. 93,0%

planu według ustawy budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były

w ujęciu nominalnym wyższe o 19.752 tys. zł, tj. o 13,1%, a realnie o 7,2%;

2) dział 853 � Opieka społeczna, rozdział 85316 � Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze 5.008.130 tys. zł (17,4% ogółu zrealizowanych wydatków),

tj. 107,1% planu według ustawy budżetowej i 102,4% planu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe

o 208.546 tys. zł, tj. o 4,3%, a realnie zmniejszyły się o 1,1%;

3) dział 753 � Ubezpieczenia społeczne 23.597.621 tys. zł (82,0% ogółu zrealizowanych

wydatków), w tym m.in.:

- rozdział 75303 � Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 21.156.969 tys. zł (73,5%
ogółu zrealizowanych wydatków), tj. 80,1% planu według ustawy budżetowej
i 80,9% planu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 5.413.031 tys. zł, tj. o 34,4%, a realnie o 27,4%,

- rozdział 75304 � Fundusz Alimentacyjny 1.177.668 tys. zł (4,1% ogółu
zrealizowanych wydatków), tj. 135,0% planu według ustawy budżetowej
i 100,0% planu po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 296.651 tys. zł, tj. o 33,7%, a realnie o 26,7%,

- rozdział 75309 � Składki na ubezpieczenie społeczne 1.262.394 tys. zł (4,4%
ogółu zrealizowanych wydatków), tj. 91,9% planu według ustawy i 95,0% planu
po zmianach. Ten rozdział klasyfikacji budżetowej nie występował w 2000 r.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2001 r.

wyniosło 45.167 osób. W porównaniu do 2000 r. było ono wyższe o 2.741 osób,

tj. o 6,5%. W ustawie budżetowej na 2001 r. nie ustalono dla ZUS limitu zatrudnienia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.282 zł

i w porównaniu do 2000 r. było wyższe o 10,6% (w ujęciu nominalnym), natomiast

realnie o 4,9%.
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Ocena

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie budżetu państwa
w części 73 � Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stwierdzając nieprawidłowości.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody  wyniosły 3.539.693  tys. zł i w stosunku
do planu finansowego były wyższe o 137.624 tys. zł, tj. o 4,0%. W porównaniu
do 2000 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 191.624 tys. zł, tj. o 4,0%,
a realnie były niższe o 1,4%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były: odpis z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 2.834.700 tys. zł (80,1% przychodów ogółem)
oraz refundacja kosztu obsługi zadań zleconych w kwocie 383.526 tys. zł
(10,8% przychodów ogółem).

Wydatki

Wydatki związane z działalnością  Zakładu w 2001 r. wyniosły 3.125.209 tys. zł
i w stosunku do planu finansowego były niższe o 908.964 tys. zł, tj. o 22,5%.
W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 66.819 tys. zł,
tj. o 2,1%, a realnie o 7,2%.

W strukturze wydatków w 2001 r. największą pozycję stanowiły
wynagrodzenia osobowe 1.224.772 tys. zł (39,2% wydatków ogółem) oraz zakupy
towarów i usług na kwotę 973.238 tys. zł  (31,1% wydatków ogółem).

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2001 r. wyniosły 352.588 tys. zł i były
niższe od planu finansowego o 208.859 tys. zł, tj. o 37,2%. W porównaniu do 2000 r.
wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe o 37.834 tys. zł, tj. o 12,0%, a realnie
o 6,2%. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano budownictwo inwestycyjne
� 82.670 tys. zł, scentralizowane zakupy maszyn i urządzeń oraz innych środków
trwałych � 242.975 tys. zł. W badanym okresie ukończono m.in. budowę 8 obiektów
z przeznaczeniem na siedziby inspektoratów, rozbudowano i zmodernizowano
11 budynków, nabyto również prawa własności, bądź wieczystego użytkowania
do 17 nieruchomości.
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W toku kontroli nie stwierdzono przypadków dokonywania zakupów

inwestycyjnych z naruszeniem zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu

zamówienia publicznego.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- opóźnień we wdrożeniu Kompleksowego Systemu Informatycznego, w tym
aplikacji Systemu Ewidencji Kont i Funduszy co powoduje, że Zakład nadal
w sposób niepełny wywiązuje się z nałożonych na niego zadań ustawowych
i co utrudnia właściwe gospodarowanie środkami FUS. Nadal niemożliwe jest pełne
ustalanie i monitorowanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. Tym samym egzekucja powyższych należności na rzecz Zakładu
nie obejmuje wszystkich zadłużeń płatników;

- braku informacji ZUS o rzeczywistym zadłużeniu płatników z tytułu składek
na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, za okres od stycznia 1999 r. do chwili obecnej. Szacunkowe
zadłużenie z tego tytułu na koniec 2001 r. wynosiło 5.668.891 tys. zł;

- niewyodrębnienia funduszy rezerwowych w ramach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej;

- braku informacji ZUS o ogólnym stanie rozliczeń i zadłużeń wszystkich płatników
za okres od stycznia do grudnia 1999 r.;

- przyrostu w badanym okresie (w ramach środków FUS) nadpłaconych świadczeń
emerytalno-rentowych z winy pracowników ZUS, na łączną kwotę 8.953 tys. zł;

- niedopłacania ze środków FUS świadczeń emerytalnych i rentowych z winy
pracowników ZUS w łącznej wysokości 7.713 tys. zł;

- braku pouczenia lub wprowadzenia w błąd przez Zakład świadczeniobiorcy,
na skutek czego, w ramach poszczególnych funduszy FUS, konieczny był odpis
nadpłat świadczeń emerytalno-rentowych, na łączną kwotę 4.159 tys. zł;

- przewlekłej realizacji zamówienia publicznego nr TZ/250/77/00 (przez ponad rok) �
w trybie z wolnej ręki - na rozbudowę oprogramowania KSI ZUS wraz z jego
wdrożeniem w Centrali Zakładu i jego jednostkach (o wartości 62.287 tys. zł).

Ponadto stwierdzono następujące przypadki naruszenia dyscypliny finansów

publicznych po stronie wydatków, które dotyczyły:

- przekazywania ze zwłoką należnych składek do OFE, w wyniku czego zapłacono
odsetki w kwocie 53.938 tys. zł. Stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w myśl art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych;
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- zwrotu z opóźnieniem nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(tzw. 30-krotności). Wypłacone odsetki za zwłokę wyniosły łącznie 7.012 tys. zł.
Stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów publicznych w myśl art. 138 ust. 1
pkt 11 ustawy o finansach publicznych;

- wypłacania ze środków FUS odsetek za zwłokę, na skutek wypłaty świadczenia po
terminie ustawowym oraz błędów leżących po stronie ZUS, na łączną kwotę
5.504 tys. zł. Stanowiło to naruszenie dyscypliny finansów publicznych w myśl
art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych;

- nieodprowadzenia należnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, co skutkowało koniecznością zapłacenia odsetek za zwłokę
w kwocie ogółem 8.528 tys. zł (za okres 1.01.1999 r. � 31.08.2000 r.). Stanowiło
to naruszenie dyscypliny finansów publicznych w myśl art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy
o finansach publicznych.

Zobowiązania ZUS ogółem na koniec 2001 r. wynosiły 248.958 tys. zł,

co oznaczało wzrost, w porównaniu do stanu na koniec 2000 r., o 44.671 tys. zł,

tj. o 21,9% (były to w 98,8% zobowiązania krótkoterminowe). Zobowiązania

wymagalne nie występowały.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia Zakład Ubezpieczeń

Społecznych z wykonania planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

oraz realizację zadań ustawowych, a w szczególności brak pełnego ustalania

i monitorowania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Przeprowadzenie postępowania mającego na celu określenie przyczyn powstania

zaległości z tytułu wpłat na PFRON oraz rozważenie możliwości wyciągnięcia

konsekwencji służbowych wobec osób winnych zaniedbań, które w konsekwencji

naraziły Zakład na straty finansowe.

2. Podjęcie działań organizacyjnych w celu wyeliminowania opóźnień

w opracowywaniu materiałów oraz przygotowywaniu i realizacji zamówień

publicznych.
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3. Kontynuowanie działań zmierzających do szybkiego ustalenia pełnego stanu
rozliczeń i zadłużeń wszystkich płatników za okres od stycznia do grudnia 1999 r.

4. Kontynuowanie działań w celu ustalenia rzeczywistego zadłużenia płatników
z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za okres od stycznia 1999 r.

5. Kontynuowanie prac w celu uruchomienia w pełnym zakresie systemu
informatycznego KSI, w tym aplikacji SEKiF.

6. Zasilanie funduszy wyodrębnionych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według
rzeczywistych wpływów składek na poszczególne fundusze.

7. Kontynuowanie działań organizacyjnych w celu eliminowania opóźnień w ustalaniu
prawa do świadczeń i ich wypłatach oraz występowania niedopłat i nadpłat
świadczeń emerytalnych i rentowych, w szczególności z winy pracowników ZUS.

8. Wyodrębnienie funduszy rezerwowych w ramach Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej.

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Przychody

W planie finansowym FUS na 2001 r. po zmianach, założono uzyskanie
przychodów ogółem według przypisu w wysokości 100.567.020 tys. zł, a według
wpływów w wysokości 98.288.420 tys. zł oraz wydatków w kwocie
99.702.790 tys. zł. 

W 2001 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych uzyskał łączne dochody, według
przypisu, w kwocie 94.801.214 tys. zł13, co stanowiło 94,3% dochodów przyjętych
w ustawie budżetowej po zmianach. Z kolei uzyskane wpływy w kwocie
91.664.438 tys. zł stanowiły 93,3% wpływów przewidzianych w ustawie budżetowej
po zmianach oraz 96,7% przypisu dochodów. W ramach dochodów własnych przypis
wyniósł 73.644.245 tys. zł, natomiast wpływy wyniosły 70.507.469 tys. zł,
co stanowiło 95,7% kwoty przypisu, z tego przypis składek wyniósł 71.103.551 tys. zł,
natomiast uzyskane wpływy ze składek wyniosły 69.756.464 tys. zł, co stanowiło

                                                
13 Według danych na dzień 4 kwietnia 2002 r.
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98,1% przypisu składek. Przypis innych dochodów własnych wyniósł 2.540.694 tys. zł,
natomiast wpływy z tych dochodów wyniosły 751.005 tys. zł, co stanowiło 29,6%
przypisu.

Na koniec roku 2001 stan zadłużenia płatników składek na ubezpieczenia

społeczne, wg ewidencji ZUS wyniósł 10.315.860 tys. zł i w stosunku do 2000 r.

(10.308.417 tys. zł) był większy o 7.443 tys. zł, tj. o 0,1%. Analiza zadłużenia

u 50 największych dłużników ZUS z tytułu nieopłacania składek na Fundusz

Ubezpieczeń Społecznych wykazała, że najwyższe stany zadłużeń występują wśród

jednostek górnictwa węgla kamiennego, przemysłu hutniczego i PKP. Łączne ich

zadłużenie na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosiło ogółem 5.308.084 tys. zł, tj. 51,5%

ogółu zadłużenia FUS. Zadłużenie za okres do końca grudnia 1998 r. wyniosło ogółem

6.245.670 tys. zł (60,5% zadłużenia FUS) i w stosunku do 2000 r. (7.441.658  tys. zł)

nastąpiło zmniejszenie tego zadłużenia o 1.195.988 tys. zł, tj. o 16,1%. Z kolei

zadłużenie za okres od stycznia 1999 r. wyniosło ogółem 4.070.190 tys. zł (39,5%

zadłużenia FUS) i w porównaniu do 2000 r. (2.866.759 tys. zł) nastąpił wzrost tego

zadłużenia o 1.203.431 tys. zł, tj. o 42,0%. Należności z tytułu składek

na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych na koniec 2001 r. wyniosły ogółem 5.668.891 tys. zł (ubezpieczenie

zdrowotne � 4.467.296 tys. zł, FP i FGŚP � 1.201.595 tys. zł) i były prawie

dwukrotnie wyższe w porównaniu do 2000 r. � 2.922.754 tys. zł (ubezpieczenie

zdrowotne � 2.290.774 tys. zł, FP i FGŚP � 631.980 tys. zł). Ustalenia NIK wskazują,

że ZUS nadal nie zna rzeczywistego zadłużenia płatników z tytułu składek

na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, za okres od stycznia 1999 r. Zakład prowadzi ewidencję powyższych

należności według sald �Wn� (nie zadłużeń) w aplikacjach przejściowych na poziomie

oddziałów Zakładu. Salda te obarczone są marginesem błędu, co w konsekwencji

powoduje, że nie mogą stanowić rzeczywistych zadłużeń płatników składek. Salda

�Wn� płatników nie zostały bowiem zweryfikowane m. in. o: - wpłaty

niezidentyfikowane; - kwoty z saldem �Ma�, tzw. przedpłaty płatników

zaewidencjonowane w aplikacji ARS (na rachunki bankowe w oddziałach ZUS); -

przypisy na tzw. sztucznie założonych kontach płatników, na podstawie

niezweryfikowanych dokumentów, wprowadzających zbędne wymiary z urzędu.
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Ponadto ustalenia NIK wskazują, że niepełne wdrożenie KSI ZUS, w tym aplikacji

SEKiF, spowodowało, iż Zakład począwszy od 1999 r. nie posiada pełnego rozeznania

o ogólnym stanie rozliczeń i zadłużeń wszystkich płatników za okres od stycznia

do grudnia 1999 r. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie

zdrowotne, FP i FGŚP.

W 2001 r., w porównaniu do 2000 r., zwiększyła się efektywność egzekucji

wobec płatników składek. Wskaźnik efektywności egzekucji prowadzonej przez

urzędy skarbowe nadal utrzymuje się na niskim poziomie, nie mniej jednak

w badanym okresie zwiększył się z 8,3% do 12,5%, tj. o 4,2 punktu procentowego.

Wskaźnik egzekucji prowadzonej przez oddziały ZUS również zwiększył się �

z 26,3% do 38,8%.

W wyniku egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe,

oddziały Zakładu oraz egzekucji w pozostałym trybie, w 2001 r. uzyskano przychody

(z pominięciem wpłat dłużników dokonanych po wdrożeniu egzekucji) w łącznej

kwocie 1.353.466 tys. zł, tj. o 641.812 tys. zł (o 90,2%) więcej niż w 2000 r.

Pomimo zmniejszenia się zadłużenia płatników składek za okres do końca

1998 r., wzrostu spraw objętych działaniami egzekucyjnymi oraz stosowania

w szerszym zakresie sankcji wobec dłużników, a także uzyskiwania przez Zakład

wyższych wpłat z egzekucji, Zakład nadal nie posiada pełnego rozeznania o ogólnym

stanie rozliczeń i zadłużeń wszystkich płatników za okres od stycznia do grudnia

1999 r. Z powyższego wynika, że Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie

w pełni realizował zadania wynikające z art. 34 ust. 1 i art. 68 pkt 1 lit. c) i e) ustawy

o systemie ubezpieczeń społecznych - między innymi w zakresie wymierzania

i pobierania składek na ubezpieczenia społeczne. W myśl przepisu art. 138 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, naruszeniem dyscypliny

finansów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na zaniechaniu ustalenia

należności jednostki sektora finansów publicznych, a także pobraniu, ustaleniu lub

dochodzeniu jej w wysokości niższej, niż wynikająca z prawidłowego obliczenia

oraz niezgodnym z przepisami jej umorzeniu lub dopuszczeniu do przedawnienia.

Zdaniem NIK, na zaistnienie podnoszonych nieprawidłowości miał niewątpliwie

wpływ nie w pełni sprawny system informatyczny ZUS (KSI ZUS).
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Osiągnięte przez FUS dochody nie wystarczyły na pełne pokrycie wydatków na

świadczenia. Brak środków spowodował konieczność zaciągania kredytów na wypłaty

świadczeń. W 2001 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych podpisał lub zmienił

aneksami 7 umów o kredyty na łączną kwotę 2.474.000 tys. zł14. W 2001 r. wygasły

dwie umowy kredytowe na kwotę ogółem 870.000 tys. zł, co stanowiło 35,2%

zaciągniętych kredytów i aneksowanych umów w tym samym okresie (w 2000 r.

spłacono 606.000 tys. zł, tj. 20,4% zaciągniętych kredytów i aneksowanych umów).

W latach 1999-2000 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych otrzymał z budżetu

państwa 10 pożyczek w kwocie ogółem 6.000.000 tys. zł na wypłatę świadczeń, z tego

w 1999 r. 7 pożyczek na kwotę ogółem 4.000.000 tys. zł oraz w 2000 r. � 3 pożyczki

na kwotę 2.000.000 tys. zł. W umowach spłatę odsetek przewidziano jednorazowo

wraz ze spłatą pożyczki. Termin spłaty pożyczek zaciągniętych w 1999 r. przypadał

na rok 2001, a pożyczek zaciągniętych w 2000 r. przypada na rok 2002. Szacowana

wartość odsetek memoriałowych od wszystkich zaciągniętych pożyczek, na dzień

31 grudnia 2001 r., wyniosła 1.785.390 tys. zł i w porównaniu do stanu na początek

roku (798.390 tys. zł) była wyższa o 987.000 tys. zł, tj. o 123,6%. W ustawie

budżetowej na rok 2001 po zmianach, w części dotyczącej planu finansowego

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie przewidziano spłaty pożyczek zaciągniętych

z budżetu państwa w 1999 r. Z uwagi na trudności finansowe Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych, a tym samym brak możliwości spłaty dotychczas zaciągniętych

pożyczek z budżetu państwa wraz z należnymi od nich odsetkami, Zarząd ZUS

w 2001 r. kilkakrotnie wnioskował do Ministra Finansów o umorzenie ww. pożyczek,

bądź znaczne obniżenie ich oprocentowania, tj. z ponad 16% do 1%15 w skali roku.

Minister Finansów, nie znajdując podstaw prawnych16, odrzucił wnioski ZUS.

Natomiast w 2001 r. Zakład podpisał z Ministerstwem Finansów aneksy do 7 umów

z 1999 r., na podstawie których termin spłaty pożyczek przesunięto na rok 2002.

                                                
14 W 1999 r. zaciągnięto 21 kredytów na kwotę ogółem 4.384.900,0 tys. zł, natomiast w 2000 r. � 8 kredytów na
łączną kwotę 2.974.900,0 tys. zł.

15 Wysokość oprocentowania analogiczna, jak w przypadku pożyczek udzielonych kasom chorych.
16 Brak zapisu w ustawie budżetowej na 2001 r. o możliwości umorzenia pożyczek lub obniżenia ich

oprocentowania, a także brak podstaw prawnych do pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUS w świetle
przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
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Jednocześnie dokonano zmiany oprocentowania pożyczek, które ma być wyliczane

według zmiennej stopy oprocentowania równej średniej ważonej (wartością bonów

według kapitału) rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych

na czterech przetargach poprzedzających początek okresu odsetkowego17.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych18, Zakład zobowiązany został do bieżącego sprawdzania

wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z ustaleń kontroli wynika, że ZUS nie w pełni wywiązywał się z obowiązku bieżącego

sprawdzania wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotności). W wyniku tego dochodziło do opóźnień

w zwrocie nadpłaconych składek (za lata 1999-2001) i tak Zakład w 2001 r. wypłacił

płatnikom i ubezpieczonym odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 7.012 tys. zł.

Wypłacone odsetki stanowiły 49,6% przeznaczonej na ten cel w  2001 r. rezerwy

środków. Weryfikację wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ww.

ubezpieczenia prowadzono na podstawie wpływu wniosku płatnika lub

ubezpieczonego informującego o powstaniu nadpłaty. Przyczyną tego stanu był nie

w pełni funkcjonujący system informatyczny. Brak było wdrożenia modułów

podsystemu SEKiF, w ramach których docelowo ma być prowadzona weryfikacja

danych z dokumentów rozliczeniowych, stanowiąca podstawę dokonywania przez

Zakład weryfikacji górnej rocznej podstawy wymiaru składek.

Wydatki

W 2001 r. wydatki FUS wyniosły ogółem 98.911.139 tys. zł19 i były niższe
o 791.651 tys. zł (tj. o 0,8%) od planu według ustawy budżetowej po zmianach
na 2001 r. i wyższe o 8.976.392 tys. zł (tj. o 10,0%) od wydatków w 2000 r.

                                                
17 Przy spadających stopach procentowych, bony skarbowe o dłuższym terminie zapadalności charakteryzują się

zazwyczaj niższym poziomem rentowności.
18 Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

oraz niektórych innych ustaw z dniem 17 lutego 2001 r. dodano m. in. ust. 6 b), zgodnie z którym
sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek Zakład dokonuje nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od dnia otrzymania imiennych raportów imiennych lub deklaracji rozliczeniowej.

19 Według danych na dzień 4 kwietnia 2002 r.
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Ze środków poszczególnych funduszy (emerytalnego, rentowego, chorobowego

i wypadkowego) wypłacane były odsetki za opóźnienia w ustalaniu prawa

do świadczeń oraz za opóźnienia wypłat świadczeń. W 2001 r. dokonano

407.316 wypłat odsetek na kwotę ogółem 166.199 tys. zł, natomiast w 2000 r. �

105.272 wypłat na kwotę ogółem 30.840 tys. zł. Przyczynami wypłacania odsetek,

obok zmiany wykładni przepisów, a także wykonania wyroków sądowych, było

wydanie decyzji i wypłaty świadczenia po terminie ustawowym oraz błędy leżące

po stronie ZUS, od których w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie ogółem 5.504 tys. zł

(72.830 wypłat), tj. 3,3% ogółu wypłaconych odsetek. W porównaniu do 2000 r.

oznacza to spadek o 275,1 tys. zł, tj. o 4,8%.

W badanym okresie miały miejsce niedopłaty świadczeń emerytalno-rentowych

z FUS. W 2001 r. odnotowano wzrost wypłaconych z tego tytułu świadczeń

w stosunku do roku poprzedniego. W 2001 r. niedopłacone świadczenia

(10.699 przypadków), stanowiły kwotę ogółem 18.749 tys. zł (tj. 0,022% wydatków

z tytułu emerytur i rent), natomiast w 2000 r. odnotowano 6.336 przypadków niedopłat

na kwotę ogółem 12.647 tys. zł (tj. 0,017% wydatków z tytułu emerytur i rent),

co oznacza wzrost o 6.101 tys. zł, tj. o 48,2%. Z analizy przyczyn niedopłat świadczeń

emerytalno-rentowych wynika, że w 2001 r. 41,1% z nich było zawinionych przez

pracowników ZUS (7.713 tys. zł), a w 2000 r. � 37,6% (4.749 tys. zł). Pozostałymi

przyczynami niedopłat emerytur i rent z FUS były zmiany interpretacji przepisów,

wina pracodawcy oraz inne przyczyny.

Ustalono, że oddziały ZUS dokonały nadpłaty świadczeń emerytalno-

rentowych z FUS. Przyrost nadpłat nowo ujawnionych, nie zawinionych przez

pracowników ZUS, w 2001 r. wyniósł ogółem 83.277 tys. zł, co w porównaniu

do 2000 r. (71.268 tys. zł) oznacza wzrost o 12.009,3 tys. zł, tj. o 16,9%. Jednym

z głównych źródeł powstawania tego typu nadpłat było osiąganie przez

świadczeniobiorców dochodów powodujących jego zawieszenie lub zmniejszenie.

Występowanie nadpłat świadczeń emerytalno-rentowych z FUS spowodowane było

również błędami zawinionymi przez pracowników oddziałów ZUS, polegającymi

m.in. na błędnym wydawaniu decyzji, nieterminowym wstrzymywaniu wypłaty,
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nieterminowym przeprowadzaniu zmiany wysokości świadczenia oraz wprowadzaniu

błędnego zapisu do komputerowej bazy danych. W 2001 r. przyrost nadpłat nowo

ujawnionych, z winy pracowników ZUS, wyniósł ogółem 8.953 tys. zł,

co w porównaniu do 2000 r. oznacza wzrost o 1.242 tys. zł, tj. o 16,1%.

NIK negatywnie ocenia fakt wzrostu zjawiska nadpłaty świadczeń emerytalno-

rentowych na skutek błędów zawinionych przez pracowników oddziałów ZUS.

Natomiast NIK pozytywnie ocenia działania Zakładu w celu zminimalizowania

zjawiska nadpłaty świadczeń emerytalno-rentowych z winy pracowników ZUS,

polegające m.in. na wzmożeniu nadzoru w zakresie realizacji świadczeń emerytalno-

rentowych, poprzez zobowiązanie pracowników oddziałów do przeprowadzenia

weryfikacji akt rentowych w trakcie realizacji bieżących zadań, zwiększenie zakresu

superaprobaty. Ponadto m.in. opracowano i przekazano do stosowania wytyczne,

w celu uściślenia procedur postępowania przy ustalaniu nienależnie pobranych

świadczeń, przeprowadzono dodatkowe inspekcje doraźne i instruktaż w oddziałach

Zakładu, w których odnotowano wysokie wskaźniki w zakresie nieterminowego

ustalania prawa do świadczeń i ich wypłaty oraz nadpłat i niedopłat świadczeń

emerytalno-rentowych.

Niepokojącym w ocenie NIK, jest dokonywanie odpisu z powodu braku

pouczenia lub wprowadzenia w błąd przez Zakład świadczeniobiorcy oraz nasilenie

się w 2001 r. tego niekorzystnego zjawiska. W 2000 r. z powyższych powodów

dokonano odpisu na kwotę 2.719 tys. zł (1.192 decyzje), tj. 18,2% ogółu odpisanych

nadpłat i odsetek. Natomiast w 2001 r. dokonano odpisów na kwotę 4.159 tys. zł

(1.847 decyzji), tj. 38,1% ogółu, oznacza to wzrost o 1.441 tys. zł, tj. o 53,0%

w stosunku do roku 2000.

Na podstawie art. 55 pkt 1-4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 stycznia 1999 r.

wyodrębnione zostały fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy oraz wypadkowy.

Dla każdego z tych funduszy Zakład otworzył rachunki bankowe oraz wyodrębnił

konta w zakładowym planie kont. Ustalono, że począwszy od 1999 r., w tym również

w 2001 r., wpływy środków finansowych na poszczególne fundusze były w trakcie
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roku rozdysponowywane według aktualnych potrzeb funduszy, a nie według

rzeczywistych wpływów składek. W efekcie wpływy środków ze składek na Fundusz

Emerytalny przewyższały przypis o 756.690 tys. zł, tj. o 2,3%. Zaistniała sytuacja

spowodowana była brakiem automatyzacji w Zakładzie operacji ewidencji

przekazywanych przez płatników składek do ZUS dokumentów i wpłat (miesięcznie

przekazywanych jest do Zakładu około 20 mln dokumentów oraz 1,8 mln wpłat).

Pełne wdrożenie w Systemie Ewidencji Kont i Funduszy modułów odpowiedzialnych

za podział wpływów zaplanowano na drugą połowę 2002 r.

Fundusze rezerwowe

Nie zostały wyodrębnione z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych fundusze

rezerwowe dla ubezpieczenia rentowego oraz chorobowego i ubezpieczenia

wypadkowego, co jest niezgodne z art. 55 pkt 5 lit. a) i b) i art. 56 ust. 1 ustawy

o systemie ubezpieczeń społecznych. Z ustaleń kontroli wynika, że zarówno na dzień

31 grudnia 2000 r., jak i dzień 31 grudnia 2001 r. Zakład nie dysponował środkami

finansowymi na utworzenie funduszy rezerwowych. W ocenie NIK nieutworzenie

funduszy rezerwowych może w przyszłości skutkować brakiem środków

na uzupełnienie niedoborów funduszy: rentowego, chorobowego i wypadkowego,

a tym samym niemożnością wywiązania się z dyspozycji, o której mowa w art. 56

ust. 2 wspomnianej ustawy.

Stwierdzone po stronie wydatków nieprawidłowości dotyczyły ponadto:

- wypłacenia odsetek za zwłokę, na skutek zwrotu z opóźnieniem nadpłaconych

składek z tytułu przekroczenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotności) � 7.012 tys. zł;

- wypłacenia odsetek za zwłokę, na skutek wypłaty świadczenia po terminie

ustawowym oraz błędów leżących po stronie ZUS � 5.504 tys. zł.

Ocena

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody Funduszu wyniosły 2.454.093 tys. zł

i w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 493.261 tys. zł,

tj. o 25,2%. W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe

o 515.274 tys. zł, tj. o 26,6%, a realnie wzrosły o 20,0%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: przychody własne

(1.276.425 tys. zł) oraz dotacja z budżetu państwa (1.177.668 tys. zł).

Wpływy ściągnięte od zobowiązanych były niższe od planu według ustawy

budżetowej o 37.347 tys. zł, co stanowiło 81,9% planu. Głównym powodem niższego,

niż założono w planie finansowym wykonania wpływów należności od osób

zobowiązanych do alimentacji było przyjęcie w ustawie budżetowej zbyt

optymistycznego wskaźnika ściągalności tych należności. W planie założono

uzyskanie ściągalności w wysokości 20,0%, podczas gdy wykonanie wyniosło 13,9%

(18,3% w 1999r, 16,0% w 2000r.).

Nieprawidłowości po stronie przychodów nie stwierdzono.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w wysokości

1.102.660 tys. zł. W trakcie 2001 r. wydatki zostały zwiększone o kwotę 305.274 tys. zł,

do łącznej wysokości 1.407.934 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

zobowiązań roku 2000 oraz wydatków w 2001 r. Zrealizowane wydatki wyniosły

ogółem 1.292.727 tys. zł i były wyższe o 190.067 tys. zł, co stanowi wzrost o 17,2%

w stosunku do planu. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym

wyższe o 196.113 tys. zł, tj. o 17,9%, zaś realnie wzrosły o 11,7%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w 2001 r. świadczenia alimentacyjne

wypłacone w kwocie 1.220.627 tys. zł stanowiły 94,4% wydatków, pozostała kwota �

72.100 tys. zł (5,6% wydatków) stanowiła udział w kosztach działalności ZUS.

Wydatki na świadczenia alimentacyjne były o 190.067 tys. zł wyższe od kwoty

planowanej w ustawie budżetowej, co stanowiło przekroczenie planu o 18,4%.
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Zwiększenie wydatków na świadczenia alimentacyjne spowodowane było m.in.

wzrostem liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń. W 2001 r.

uprawnionych było ponad 468 tys. osób i w stosunku do planu odnotowano wzrost

o 78 tys., tj. o 20%. Ponadto w badanym okresie nastąpił spadek prowadzonej przez

komorników egzekucji, co skutkowało obniżeniem wskaźnika ściągalności do 13,9%

wobec 16,0% w 2000 r. (w planie założono wskaźnik ściągalności na poziomie

20,0%). Powyższe odchylenia od wykonania planu miały bezpośredni wpływ na stan

Funduszu, który wyniósł 4.637.315 tys. zł (wzrost w stosunku do planu o 5,8%),

a także na stan należności, które wyniosły 4.625.774 tys. zł i dotyczyły głównie

należności od osób zobowiązanych do alimentacji z tytułu zadłużeń wobec Funduszu

(4.615.314 tys. zł).

Wydatki bieżące w wysokości 72.100 tys. zł były równe kwocie zaplanowanej.

W porównaniu do wydatków w 2000 r., w ujęciu nominalnym, wydatki

na świadczenia alimentacyjne były wyższe o 20,8%, realnie zaś wzrosły o 14,5%,

a wydatki bieżące były niższe odpowiednio o 16,4% i 20,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.815 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 49.663 tys. zł

(spadek nominalny o 96,5%, zaś realny o 96,7%). Stan zobowiązań na koniec 2001 r.

stanowił 1,9% planu według ustawy budżetowej.

Nieprawidłowości po stronie wydatków nie stwierdzono.

Kontrola stwierdziła wzrost należności FA w 2001 r. w stosunku do wykonania

w 2000 r., o kwotę 1.059.244 tys. zł, tj. o 29,7%.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Funduszu Alimentacyjnego, mimo istotnej nieprawidłowości nie mającej jednak

zasadniczego wpływu na jego wykonanie.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o kontynuowanie działań zmierzających

do właściwej realizacji ściągalności wpływów od osób zobowiązanych do alimentacji.
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CZĘŚĆ 72 � KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ORAZ PLANY FINANSOWE FUNDUSZY: EMERYTALNO-
RENTOWEGO, PREWENCJI I REHABILITACJI ORAZ
ADMNISTRACYJNEGO

Dochody

W ustawie budżetowej na rok 2001 nie ustalono dochodów dla części 72 � Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ponieważ były one ustalone w planach
finansowych funduszy Kasy (Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji
i Rehabilitacji, Fundusz Administracyjny), w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w części 72 � Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w wysokości 15.786.695 tys. zł. W ciągu
2001 r. wydatki zostały zwiększone o 35.000 tys. zł, do łącznej wysokości
15.821.695 tys. zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły działu 853 � Opieka społeczna,
rozdział 85316 � Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Zrealizowane wydatki wyniosły 15.413.800 tys. zł, tj. 97,4% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.714.665 tys. zł, tj. o 12,5%, a realnie wzrosły o 6,6%.

Z ogólnej kwoty dotacji przeznaczono na:

- dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 14.908.119 tys. zł (96,7% ogółu
zrealizowanych wydatków), z tego: rozdział 75305 - Fundusz Emerytalno-Rentowy
14.880.619 tys. zł (96,6% ogółu zrealizowanych wydatków), tj. 96,3%  planu
według ustawy budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 1.667.906 tys. zł, tj. o 12,6%, a realnie były wyższe o 6,8%,
rozdział 75306 - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 27.500 tys. zł (0,2% ogółu
zrealizowanych wydatków), tj. 100% planu według ustawy budżetowej (zmian nie
było). W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 6.360 tys. zł, tj. o 30,1%, a realnie wzrosły o 23,3%;

- dział 851 � Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne,
21.735 tys. zł, (0,1% ogółu zrealizowanych wydatków), tj. 100,0% planu według
ustawy budżetowej (zmian nie było). W porównaniu do 2000 r. wydatki te były
w ujęciu nominalnym wyższe o 2.446 tys. zł, tj. o 12,7%, a realnie wzrosły o 6,8%;
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- dział 853 � Opieka społeczna, rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze  483.946 tys. zł (3,1% ogółu zrealizowanych wydatków),
tj. 107,6% planu według ustawy budżetowej i 99,9% planu po zmianach.
W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe
o 37.943 tys. zł, tj. o 8,5%, a realnie wzrosły o 2,8%.

Przeciętne zatrudnienie w KRUS w 2001 r. wyniosło 6.480 osób.
Wynagrodzenia dla 6.075 pracowników Kasy były wypłacane z Funduszu
Administracyjnego, a dla 405 pracowników z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 34 osoby,
tj. o 0,5%. W ustawie budżetowej na 2001 r. nie było ustalonego dla Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego limitu zatrudnienia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w 2001 r. wyniosło 1.792 zł. W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. było wyższe  o 11,4% w ujęciu nominalnym, a realnie
wzrosło o 5,6%. W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto było niższe o 0,9%.

Przychody funduszy

1. Zrealizowane w 2001 r. przychody Funduszu Emerytalno-Rentowego (bez
świadczeń zbiegowych) wyniosły (w ujęciu memoriałowym) 15.835.938 tys. zł
i w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe o 335.786 tys. zł,
tj. o 2,1%.
W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 1.749.225 tys. zł, tj. o 12,4%, a realnie wzrosły o 6,6%.

W ujęciu kasowym zrealizowane w 2001 r. przychody Funduszu Emerytalno-
Rentowego (bez świadczeń zbiegowych) wyniosły w ujęciu kasowym
15.786.678 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. były niższe
o 328.851 tys. zł, tj. o 2,0%.
W porównaniu do 2000 r. przychody FER w ujęciu kasowym były nominalnie

wyższe o 12,7%, a realnie wzrosły o 6,6%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były: dotacja z budżetu

w wysokości 14.880.619 tys. zł i składki od ubezpieczonych rolników (w ujęciu

memoriałowym 879.697 tys. zł , a w ujęciu kasowym 844.507 tys. zł).



400

Wyższe niż planowano w ustawie budżetowej przychody osiągnięto z tytułu:

przychodów własnych, które w ujęciu memoriałowym wyniosły 955.319 tys. zł

(108,1% planu według ustawy budżetowej), a w ujęciu kasowym 906.059 tys. zł

(109,5% planu według ustawy budżetowej), w tym przychody ze składek wyniosły

w ujęciu memoriałowym 879.697 tys. zł (106,0% planu według ustawy

budżetowej), a w ujęciu kasowym 844.507 tys. zł (106,6% planu według ustawy

budżetowej), inne przychody własne (odsetki z tytułu zwłoki w opłacie składek

na ubezpieczenie społeczne, odsetki bankowe, zwrot nienależnie pobranych

świadczeń) zostały wykonane w ujęciu memoriałowym w kwocie 75.622 tys. zł,

tj. były wyższe w stosunku do ustawy budżetowej o 41,3%, a w ujęciu kasowym

były wyższe w stosunku do ustawy budżetowej o 75,9%.

Niższe o 407.251 tys. zł, tj. o 2,7% od planowanych w ustawie budżetowej

przychody osiągnięto  z tytułu dotacji z budżetu, w tym: dotacja uzupełniająca była

niższa o 377.736 tys. zł, tj. o 2,9%, dotacja celowa była niższa o 10.553 tys. zł,

tj. o 1,3%, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne była niższa o 18.962 tys. zł,

tj. o 1,3%.

Przyczyną niezrealizowania planu przychodów FER była m.in. blokada

środków w kwocie 109.701 tys. zł oraz zaliczenie dotacji na świadczenia wypłacone

w terminie 1 stycznia 2002 r. do przychodów 2002 r.

2. Zrealizowane w 2001 r. przychody Funduszu Administracyjnego wyniosły

467.783 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe

o 4.218 tys. zł, tj. o 0,9%. W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu

nominalnym wyższe o 30.545 tys. zł, tj. o 7,0%, a realnie wzrosły o 1,4%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były: odpis z Funduszu

Emerytalno-Rentowego w kwocie 353.100 tys. zł, wypłaty z ZUS za obsługę

świadczeń zbiegowych w kwocie 57.332 tys. zł, zwrot kosztów obsługi świadczeń

kombatanckich w kwocie 20.370 tys. zł, odpis z Funduszu Składkowego w kwocie

14.144 tys. zł. Wyższe niż planowane w ustawie budżetowej przychody osiągnięto

z tytułu �pozostałych przychodów i zwiększeń� o 4.218 tys. zł, tj. 104,4%.
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3. Zrealizowane w 2001 r. przychody Funduszu Prewencji i Rehabilitacji wyniosły
30.870 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 227 tys. zł,
tj. o 0,7%. W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe
o 2.684 tys. zł, tj. o 9,5%, a realnie wzrosły o 3,8%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były: dotacja z budżetu państwa
w kwocie 27.500 tys. zł oraz odpis z Funduszu Składkowego w kwocie
3.143 tys. zł.

Nieplanowane w ustawie budżetowej przychody osiągnięto z tytułu
�pozostałych przychodów i zwiększeń� w kwocie 227 tys. zł.

Wydatki funduszy

1. W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Funduszu Emerytalno-
Rentowego w wysokości 16.120.122 tys. zł. W ciągu 2001 r. kwota wydatków
ogółem nie została zmieniona.

Zrealizowane wydatki wyniosły (w ujęciu memoriałowym)  15.793.593 tys. zł,
tj. 98,0% planu według ustawy budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki były
w ujęciu nominalnym wyższe o 1.485.633 tys. zł, tj. o 10,4%, a realnie wzrosły
o 4,6%.

Główną pozycję wydatków (80,1%) stanowiły wypłaty rent i emerytur
rolnych. Wydatki na ten cel wyniosły 12.654.465 tys. zł, tj. 98,2% planu według
ustawy budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były w ujęciu
nominalnym wyższe o 867.911 tys. zł, tj. o 7,4%, a realnie wzrosły o 1,8%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, finansowane z budżetu państwa,
wyniosły 1.432.872 tys. zł, tj. 99,0% planu wg ustawy budżetowej. W porównaniu
do 2000 r. były one w ujęciu nominalnym wyższe o 239.179 tys. zł, tj. o 20,0%
a realnie wzrosły o 13,8%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 388.513 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 6,5%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki

w kwocie 137 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania 2000 r.

o 23,9%.
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2. W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Funduszu Administracyjnego
w wysokości 486.001 tys. zł. W ciągu 2001 r. kwota wydatków ogółem nie została
zmieniona.

Zrealizowane wydatki, w ujęciu memoriałowym, wyniosły 468.859 tys. zł,
tj. 96,5% planu według ustawy budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki były
w ujęciu nominalnym wyższe o 39.593 tys. zł, tj. o 9,2%, a realnie wzrosły o 3,5%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały
wydatki bieżące, które wyniosły 426.793 tys. zł i były niższe od planu według
ustawy budżetowej o 16.171 tys. zł, tj. o 3,7%. W porównaniu do 2000 r. wydatki
te były w ujęciu nominalnym wyższe o 29.924 tys. zł, tj. o 7,5%, a realnie wzrosły
o 1,9%.

Dominującymi pozycjami w wydatkach bieżących były: zakup usług
pozostałych (§ 4300) w wysokości 217.712 tys. zł, co stanowiło 46,4% wydatków
ogółem, w tym opłaty pocztowe w kwocie 95.030 tys. zł, a także koszty osobowe
w kwocie 175.498 tys. zł, co stanowiło 37,4% wydatków ogółem.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2001 r. wyniosły 42.066 tys. zł i były
niższe od planu według ustawy budżetowej o 971 tys. zł, tj. o 2,3%. W porównaniu
do 2000 r. wydatki te były w ujęciu nominalnym wyższe o 9.669 tys. zł, tj. o 29,8%,
a realnie wzrosły o 23,1%.

Kasa zrealizowała między innymi zakupy: sprzętu komputerowego na kwotę
7.417 tys. zł, oprogramowania komputerowego na kwotę 2.862 tys. zł,
43 samochodów na kwotę 980 tys. zł, budynków, lokali i działek na kwotę
804 tys. zł. Wydatki na inwestycje budowlane wyniosły 29.982 tys. zł. W 2001 r.
rozpoczęto inwestycje budowlane w 10 jednostkach terenowych, a w 20 jednostkach
zakończono.

W toku kontroli nie stwierdzono przypadków dokonywania zakupów
inwestycyjnych z naruszeniem zasad, form i trybu postępowania przy udzieleniu
zamówienia publicznego przewidzianego w ustawie o zamówieniach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynagradzanych z Funduszu
Administracyjnego w 2001 r. wyniosło 6.075 osób i w porównaniu do 2000 r. było
wyższe o 32 osoby, tj. o 0,5%.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników wynagradzanych

z Funduszu Administracyjnego wyniosło brutto 1.798 zł i w porównaniu do 2000 r.

było wyższe o 185,00 zł, tj. 11,5% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 5,7%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 28.071 tys. zł,

co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 4,8%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w kwocie

20 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 2000 r. o 300,0%.

3. W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Funduszu Prewencji

i Rehabilitacji w wysokości 31.343 tys. zł. W ciągu 2001 r. kwota wydatków

ogółem nie została zmieniona.

Zrealizowane wydatki wyniosły (w ujęciu memoriałowym) 30.826 tys. zł,

tj. 98,3% planu według ustawy budżetowej. W porównaniu do 2000 r. wydatki były

w ujęciu nominalnym wyższe o 3.232 tys. zł, tj. o 11,7%, a realnie wzrosły o 5,9%.

W strukturze wydatków największą pozycję stanowił zakup usług

zdrowotnych (§ 4280 klasyfikacji budżetowej). Wydatki na ten cel w 2001 r.

wyniosły 18.954 tys. zł (61,5% wydatków ogółem), w tym na zakup świadczeń

rehabilitacyjnych dla rolników � 18.220,9 tys. zł. W 2001 r. Kasa skierowała

na rehabilitację leczniczą 14.175 osób, tj. o 100 osób więcej niż w 2000 r.

Na koszty osobowe wydatkowano w 2001 r.  kwotę 10.172 tys. zł (33,0%

wydatków ogółem). Wydatki na ten cel były wyższe od poniesionych w 2000 r.

o 1.048 tys. zł, tj. o 11,5%.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynagradzanych z Funduszu Prewencji

i Rehabilitacji w 2001 r. wyniosło 405 osób i w porównaniu do 2000 r. było wyższe

o 2 osoby, tj. o 0,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r.

wynosiło 1.701 zł i w porównaniu do 2000 r. było wyższe nominalnie o 166 zł,

tj. 10,8%, a realnie o 5,1%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 3.222 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 9,2%.

Zobowiązania wymagalne oraz odsetki z tytułu nieterminowej płatności nie

występowały.
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Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- dokonania przez oddziały regionalne Kasy nadpłat świadczeń emerytalno-
rentowych z winy pracowników KRUS na kwotę 5.192,8 tys. zł, tj. 0,04% ogółu
wypłat rent i emerytur rolnych;

- wypłacenia  przez oddziały regionalne Kasy odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty
świadczeń i zapłaty zobowiązań w łącznej kwocie 157 tys. zł. Zgodnie z treścią
art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- nieujęcia w projekcie planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego
w stanie Funduszu na koniec 2001 r. w pozycji �należności� kwoty w kwocie
143.000 tys. zł;

- wydatkowanie środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w kwocie 29 tys. zł
na cele nie związane bezpośrednio z realizacją zadań określonych w art. 63 i 64
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z treścią art. 138 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, stanowi to
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budżetu państwa
za 2001 r. w części 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz planów
finansowych funduszy: Emerytalno�Rentowego, Administracyjnego oraz
Prewencji i Rehabilitacji, stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające
istotnego wpływu na wykonanie budżetu państwa i planów finansowych.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Kontynuowanie działań mających na celu wyeliminowanie przypadków
dokonywania nadpłat świadczeń emerytalno�rentowych z winy pracowników
KRUS.

2. Kontynuowanie działań mających na celu niedopuszczenie do wypłacania odsetek
z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń i zapłaty zobowiązań.

3. Rzetelne sporządzanie planów finansowych w zakresie stanów Funduszu
Emerytalno-Rentowego na początek i koniec roku.

4. Wydatkowanie środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji wyłącznie na cele
określone w art. 63 i 64 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
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FUNDUSZ PRACY

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 8.316.724 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 431.724 tys. zł, tj. o 5,5%, a w stosunku

do planu po zmianach były niższe o 188.276 tys. zł, tj. o 2,2%. W porównaniu do 2000 r.

przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 2.225.049 tys. zł, tj. o 36,5%, a realnie

wzrosły o 29,4%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były: przychody własne

(5.666.724 tys. zł), w tym z tytułu składek 5.372.157 tys. zł oraz dotacja z budżetu

państwa � 2.650.000 tys. zł.

Wyższe przychody niż planowane w ustawie budżetowej osiągnięto z tytułu dotacji
z budżetu państwa � o 620.000 tys. zł, tj. o 30,5%.
Niższe od planowanych w ustawie budżetowej przychody uzyskano z tytułu

przychodów własnych o 188.276 tys. zł, tj. o 3,2% (przychody z tytułu składek na FP

były niższe o 232.843 tys. zł, tj. o 4,2%, a inne przychody były wyższe niż planowane

o 44.567 tys. zł, tj. o 17,8%).

W 2001 r. udział dotacji z budżetu państwa w przychodach ogółem wyniósł

31,9%, podczas gdy w 2000 r. dotacje stanowiły 13,8%. Wraz ze wzrostem dotacji

z budżetu państwa, zmniejszył się w strukturze przychodów udział przychodów

własnych z tytułu składek z 83,8% w 2000 r. do 64,6% w 2001 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gromadzenia

przychodów w Krajowym Urzędzie Pracy (KUP). W wyniku kontroli pozyskiwania

przychodów z należności z tytułu udzielonych pożyczek z Funduszu Pracy,

przeprowadzonych w powiatowych urzędach pracy ustalono, że w co czwartym

urzędzie działania w tym zakresie były niewystarczające lub nieskuteczne.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Funduszu Pracy

w wysokości 8.474.000 tys. zł. W ciągu 2001 r. ogólna kwota zaplanowanych

wydatków nie była zmieniana. Zmieniona została natomiast struktura wydatków.
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Planowane wydatki zostały zmniejszone o 45.000 tys. zł w pozycji �prace

interwencyjne� (wynagrodzenia i składki ZUS), zwiększone o tę kwotę w pozycji

�wydatki inwestycyjne�.

Zrealizowane wydatki wyniosły 8.343.879 tys. zł, tj. 98,5% budżetu

po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe

o 1.184.060 tys. zł, tj. o 16,5%, a realnie wzrosły o 10,5%.

Na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków i świadczeń

przedemerytalnych przeznaczono łącznie ze składkami odprowadzanymi do ZUS

kwotę 7.298.341 tys. zł, tj. 87,5% wszystkich wydatków Funduszu Pracy w 2001 r.

Wydatki te były wyższe od poniesionych z tego tytułu w 2000 r. nominalnie

o 1.514.035 tys. zł, tj. o 26,2%, a realnie o 19,6%.

Na podstawie zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Finansów,

Prezes KUP zaciągnął kredyty obrotowe w PKO Bank Polski S.A. w łącznej kwocie

985.625 tys. zł na uzupełnienie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków

i świadczeń przedemerytalnych. Kredyty zaciągane były w 6 transzach, z terminem

spłaty kapitału od 17.12.2001 r. do 7.05.2002 r.

KUP spłacił w grudniu 2001 r. tylko część pierwszej transzy kredytu

w wysokości 81.281 tys. zł (pozostałą kwotę ze 140.000 tys. zł przesunięto na styczeń

2002 r.) oraz na bieżąco płacił odsetki od kredytu, które wyniosły łącznie 39.374 tys. zł.

Ponadto w 2001 r. Fundusz Pracy spłacił w całości (745.102 tys. zł) kredyt zaciągnięty

w roku 2000 oraz poniósł koszty spłaty odsetek w wysokości 37.974 tys. zł.

W 2001 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (bez pożyczek)

wydatkowano 807.091 tys. zł, tj. 70,5% planu po zmianach. W porównaniu

z wykonaniem 2000 r. wydatki z tego tytułu zmniejszyły się nominalnie o 368.465 tys. zł,

tj. o 31,3%, a realnie o 34,9%.

W 2001 r. uległa znacznemu zmniejszeniu liczba osób uczestniczących

w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, organizowanych przez powiatowe

urzędy pracy. W 2001 r. uczestniczyło w nich 222 tys. osób (bez pracowników

młodocianych), tj. o połowę mniej niż roku poprzednim.
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W 2001 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 41.916 tys. zł, tj. 78,3% planu
po zmianach. W porównaniu z 2000 r. były one wyższe nominalnie o 35.295 tys. zł,
tj. o 533,1%, zaś realnie o 500,1%. Z kwoty tej - 29.995 tys. zł, tj. 66,7% wydano
na dokończenie inwestycji w powiatowych urzędach pracy.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 1.223.338 tys. zł,
w tym wymagalne 122.595 tys. zł (w całości powstały w powiatowych urzędach
pracy). W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. zobowiązania ogółem
wzrosły o 6,3%, zaś wymagalne zmniejszyły się o 55,7%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 64.209 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do wykonania 2000 r.
o 0,5%. Odsetki zapłacone zostały z powodu braku środków, a nie z winy
pracowników urzędów pracy.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej nieprawidłowości dotyczyły:

- znacznego ograniczenia wydatków na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu, organizowanych przez powiatowe urzędy pracy, co w konsekwencji
doprowadziło do zmniejszenia o połowę liczby ich uczestników (bez pracowników
młodocianych). W 2001 r. na aktywne formy (bez pożyczek) wydano 807.091 tys.
zł, tj. 70,5% planu po zmianach i o 31,3% mniej niż w 2000 r.;

- powstania w 2001 r. zobowiązań w kwocie 1.223.338 tys. zł, które były wyższe
o 742.759 tys. zł, tj. o 154,6% od planu po zmianach. W ogólnej kwocie
zobowiązań, 73,9% stanowiła kwota niespłaconych kredytów obrotowych
zaciągniętych przez Krajowy Urząd Pracy, a 10% stanowiły zobowiązania
wymagalne, powstałe w powiatowych urzędach pracy. Z tytułu nieterminowej
płatności zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 64.209 tys. zł;

- niewykorzystania limitu środków na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji,
realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy. W związku z nierzetelnym
działaniem KUP, na dokończenie budowy PUP w Szczecinie przekazano jedynie
304,5 tys. zł, tj. 4,9% z przyznanego limitu w kwocie 6.200 tys. zł.
Niewykorzystana kwota limitu (5.895,5 tys. zł) została ujęta w zobowiązaniach
Funduszu na koniec 2001 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Pracy za 2001 r., mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie
mających jednakże zasadniczego wpływu na wykonanie planu.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Opracowywanie projektów planu finansowego Funduszu Pracy w zakresie

przychodów i wydatków zgodnie z wymogami rzetelności.

2. Wyjaśnienie i uregulowanie spornych kwestii finansowych dotyczących budowy

Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie z obecnym inwestorem � Prezydentem

Miasta Szczecina.

3. Podjęcie działań zapewniających realizację zadań przez Fundusz Pracy, w tym

zwłaszcza dotyczących finansowania w szerszym zakresie aktywnych form

przeciwdziałania bezrobociu.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ KOMBATANTÓW

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 209.014 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej po zmianach na 2001 r. były niższe o 6.685 tys. zł, tj. o 3,1%.

W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 106.210 tys. zł,

tj. o 103,3%, a realnie wzrosły o 92,7%.

Przyczyną niewykonania planu przychodów było przekazanie w 2001 r przez

Ministerstwo Finansów dotacji w wysokości niższej niż przyjęto w ustawie

budżetowej o 6.821 tys. zł (blokada wydatków budżetowych).

Głównym źródłem przychodów w 2001 r. była dotacja z budżetu państwa

w wysokości 208.678 tys. zł, stanowiąca 99,8% przychodów ogółem.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji przychodów Funduszu

w 2001 r.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Państwowego Funduszu

Kombatantów w wysokości 158.042 tys. zł. W ciągu roku wydatków nie zmieniano.

Zrealizowane wydatki wyniosły 181.164 tys. zł, tj. 114,6% kwoty planowanej.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 23.343 tys. zł,

tj. o 14,8%, a realnie wzrosły o 8,8%.
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Przekroczenie wystąpiło w grupie tzw. wydatków obligatoryjnych
wynikających z uprawnień ustawowych przyznanych kombatantom, tj. na refundację
ulg rtv i ulg telekomunikacyjnych.

Wydatki na refundację ulg telekomunikacyjnych w planie finansowym ustalono
w wysokości 95.106 tys. zł, wykonano natomiast w kwocie 111.428 tys. zł, tj. 117,2%.
W porównaniu do 2000 r. wydatki te były nominalnie wyższe o 27.547 tys. zł,
tj. o 32,8%, a realnie były wyższe o 25,9%.

Wydatki zrealizowane na refundację ulg rtv w kwocie 37.131 tys. zł były o 7%
wyższe od planowanych. W porównaniu do 2000 r. wydatki te były nominalnie
wyższe o 3,9%, a realnie niższe o 0,6%.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych wydano 2.760 tys. zł, tj. o 38% więcej
niż przewidywał plan po zmianach.

W grupie pozostałych wydatków nie przekroczono kwot planowanych na rok
2001. Dotyczy to pomocy pieniężnej dla kombatantów znajdujących się w trudnych
warunkach materialnych, na którą wydano 15.401 tys. zł, tj. 85,6% kwoty planowanej.
Na koszty administracyjne związane z realizacją pomocy społecznej wydano
1.761 tys. zł, tj. 78,3% planowanej kwoty. W porównaniu do roku 2000 wydatki
na pomoc pieniężną były nominalnie niższe o 44,3% (o 13.623 tys. zł), a realnie niższe
o 47,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 28.814 tys. zł,
(w całości wymagalne), co oznacza spadek w porównaniu do stanu na koniec grudnia
2000 r. o 48,6%.

Z tytułu nieterminowej płatności zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki
w kwocie 114 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do wykonania w 2000 r.
o 49,6%.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły:

- przekroczenia ustalonego w ustawie budżetowej na 2001 rok planu wydatków PFK
o 23.122 tys. zł, tj. o 14,6% (w ujęciu memoriałowym). Główną przyczyną
przekroczenia planu wydatków była z jednej strony konieczność spłacenia w 2001 r.
wysokich zobowiązań Funduszy z lat ubiegłych (56.075 tys. zł), z drugiej zaś
zaniżenie planu wydatków na świadczenia ustawowe dla kombatantów.
W ocenie NIK przekroczenie planu wydatków Funduszu nastąpiło z przyczyn
niezależnych od dysponenta środków Państwowego Funduszu Kombatantów;
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- powstania zobowiązań wymagalnych w wysokości 28.814 tys. zł oraz zapłacenia
odsetek za zwłokę w kwocie 114 tys. zł. Z powodu niedoboru środków finansowych
Państwowego Funduszu Kombatantów powstawały kilkumiesięczne opóźnienia
w regulowaniu faktur dotyczących refundacji ustawowych ulg dla kombatantów;

- nieuregulowania od 2000 roku zobowiązań inwestycyjnych w kwocie 950 tys. zł,
tj. 47,5% ujętych w planie po zmianach w 2001 r. wydatków inwestycyjnych,
stanowiących 0,5% wydatków funduszu ogółem. Nieuregulowanie wyżej
wymienionych zobowiązań może spowodować straty dla budżetu, wynikające
z opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych (opóźnienia w oddaniu inwestycji
do użytku, odsetki za opóźnienia we wpłatach na rzecz wykonawcy inwestycji
obciążające inwestora � starostwo) oraz ewentualnych kosztów postępowania
sądowego;

- pozostawienia do dyspozycji kierownika Urzędu środków w wysokości 3.122 tys. zł,
stanowiących 18,3% kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na pomoc materialną
dla kombatantów. W wyniku powyższego znacznie zmniejszona została w stosunku
do 2000 roku, wysokość dotacji przyznanej na zapomogi związkom kombatanckim
wymienionym w ustawie o kombatantach. W rezultacie wysokość zapomóg
udzielanych przez związki była znacznie niższa od udzielonych przez Kierownika
Urzędu;

- braku zasad rozliczenia środków (dotacji z PFK) przyznanych gminom i związkom
kombatanckim na pomoc pieniężną dla kombatantów i koszty administracyjne
związane z ich udzielaniem. Spowodowało to trudności w prawidłowym
wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji w kwocie 15.662 tys. zł.
Niewykorzystana dotacja dla gmin na pomoc społeczną i koszty obsługi wynosiła
18 tys. zł.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Państwowego Funduszu Kombatantów za 2001 r. przez dysponenta � Kierownika

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie planu.

W ocenie NIK Państwowy Fundusz Kombatantów nie spełniał wszystkich zadań

ustawowych, do których był powołany, z powodu niedostatku środków.
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Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Uzupełnienie zasad i kryteriów przyznawania środków na pomoc pieniężną z PFK
o zasady ich rozliczania.

2. Podjęcie działań w celu wyjaśnienia i uregulowania, w miarę możliwości, ciążących
zobowiązań inwestycyjnych.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 946.671 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. i ustawy o zmianie ustawy budżetowej były niższe
o 107.429 tys. zł, tj. o 10,2%. W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu
nominalnym niższe o 26.283 tys. zł, tj. o 2,7%, a realnie o 7,8%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były:

- przychody pozostałe, uzyskane z działalności finansowej NFOŚiGW w kwocie
437.173 tys. zł, tj. 97,8% planu,

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie
wymagań ochrony środowiska w kwocie 382.920 tys. zł, która stanowiła 72,5% planu,

- wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych za wydobycie kopalin
w kwocie 126.579, tj. 160,2% planu.

NFOŚiGW nie miał uprawnień do egzekwowania należnych wpłat z tytułu opłat

i kar. Wpłaty z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, jednostki

organizacyjne dokonywały na podstawie własnych ustaleń, z wyjątkiem opłat

za szczególne korzystanie z wód, które ustalał właściwy wojewoda. Wpływy z tytułu kar

za naruszenie wymagań ochrony środowiska ustalał właściwy wojewódzki inspektor

ochrony środowiska. Wymienione opłaty i kary wnoszone były na rachunki bankowe

właściwych urzędów marszałkowskich, które dokonywały redystrybucji środków

na rachunki poszczególnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych

i koncesyjnych za wydobycie kopalin pochodziły z realizacji decyzji organów

koncesyjnych (państwowych i samorządowych) dokonywanych bezpośrednio

na rachunek NFOŚiGW.
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Znaczące różnice pomiędzy przychodami planowanymi a zrealizowanymi
dotyczyły przelewów z tytułu opłat i kar i wynikały:

- z nieprawidłowego, zawyżonego, zaplanowania przychodów z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony
środowiska, a także niższych wpływów z tych tytułów, w porównaniu do 2000 r.
(13 zarządów województw spośród 16, przekazało mniejsze środki niż w 2000 r.)
oraz mało skutecznych działań polegających na monitowaniu marszałków
województw o przekazywanie należnych NFOŚiGW wpływów i o podejmowanie
działań do pozyskania i egzekwowania należnych wpłat przez właściwe organy;

- z nieprawidłowego, zaniżonego planowania przychodów z tytułu opłat i kar
eksploatacyjnych i koncesyjnych. Ponadto plan wpływów z tego tytułu nie zakładał
poprawy ściągalności zaległych i bieżących wpłat od kopalń węgla kamiennego.
W 2001 r. zaległości wzrosły o 65.204 tys. zł i w 97% spowodowane były
zaległościami kopalń węgla kamiennego. Na koniec 2001 r. zaległości ogółem
wynosiły 499.525 tys. zł i praktycznie także dotyczyły kopalni węgla kamiennego.

NFOŚiGW nie osiągnął planowanego stanu funduszu na koniec 2001 r., w tym
stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.
Stan funduszu na koniec 2001 r. wynosił 4.519.280 tys. zł i był niższy o 149.230 tys. zł,
tj. o 3,2% od zaplanowanego w ustawie budżetowej w kwocie 4.668.510 tys. zł,
realnie był niższy o 171.130 tys. zł, tj. o 3,7% od przeliczonego stanu funduszu
na początku roku (4.690.410 tys. zł).
Stan należności ogółem na koniec roku w kwocie 4.349.367 tys. zł był niższy
o 237.747 tys. zł, tj. o 5,5% od ustalonego w ustawie budżetowej, w tym należności
z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 4.343.267 tys. zł były niższe
o 246.213 tys. zł, tj. o 5,7% od zaplanowanych w ustawie budżetowej.
Niewykonanie planu stanu funduszu na koniec roku oraz planu należności ogółem, jak
i z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, spowodowane było głównie
niewykonaniem źle zaplanowanych, zawyżonych przychodów oraz przekroczeniem
planu wydatków.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia
przychodów dotyczyły utraty korzyści w kwocie 1.377,9 tys. zł na skutek
nieuzasadnionego przetrzymania na nieoprocentowanym rachunku bankowym
w Domu Maklerskim BOŚ S.A. kwoty 95.384 tys. zł w okresie od 09.07.2001 r.
do 26.07.2001 r. i kwoty 91.437 tys. zł w okresie od 27.07.2001 r. do 14.08.2001 r.,
co było działaniem niegospodarnym.



413

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki w wysokości 677.833 tys. zł.
W związku ze zmianą ustawy budżetowej ciągu 2001 r. wydatki zostały zwiększone
o 100 mln zł do łącznej wysokości 777.833 tys. zł. W planie finansowym NFOŚiGW
dokonano zmian w planie wydatków, które dotyczyły zwiększenia dotacji
nieinwestycyjnych o kwotę 37.715 tys. zł i zmniejszenia dotacji inwestycyjnych.

Zrealizowane wydatki wyniosły 878.710 tys. zł, tj. 113,0% budżetu
po zmianach. W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe
o 446.669 tys. zł, tj. o 103,4%, a realnie  wzrosły o 92,8%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków największy udział miały
wydatki dotyczące: dotacji - 73,6%, następnie wydatki bieżące (własne) - 25,8%
i wydatki inwestycyjne własne - 0,6%. W 2000 r. struktura zrealizowanych wydatków
była następująca: 78,7%, 20,7%, 0,6%.
Wpływ na zwiększenie zaplanowanej kwoty wydatków miała utworzona przez Zarząd
NFOŚiGW w styczniu 2002 r. rezerwa na zagrożone aktywa w wysokości 160.057 tys. zł,
która spowodowała przekroczenie o 140.057 tys. zł, tj. o 700,3% przewidzianej w planie
finansowym NFOŚiGW rezerwy w wysokości 20.000 tys. zł. Rezerwa została
utworzona na należności z tytułu pożyczek wypłaconych 11 podmiotom w okresie
od 1991 r. do końca 2001 r. w kwocie 144.697 tys. zł, w tym w 2001 r. na kwotę
54.200 tys. zł.

NFOŚiGW wydatkował 140.313 tys. zł, tj. 21,7% kwoty dotacji ogółem,
na sfinansowanie przedsięwzięć przekazanych do realizacji z budżetu Państwa.
W 2000 r. wydatki te wyniosły 53.860 tys. zł.

W zakresie dotacji wykonanie w 2001 r. wynosiło 646.714 tys. zł i było
o 85.481 tys. zł, tj. o 15,2% wyższe od ustalonych w ustawie budżetowej, o 14.519 tys. zł,
tj. o 2,2% niższe od ustalonych w ustawie o zmianie ustawy budżetowej i w planie
działalności NFOŚiGW po zmianach, o 306.708 tys. zł, tj. o 90,2% nominalnie wyższe
od wykonania w 2000 r. (340.006 tys. zł), a realnie o 80,3%, w tym:

- dotacje inwestycyjne � wykonane w kwocie 469.002 tys. zł były wyższe
o 55.669 tys. zł, tj. o 13,5% od ustalonych w ustawie budżetowej, a niższe
o 44.331 tys. zł, tj. o 8,6% od ustalonych w  ustawie o zmianie ustawy budżetowej,
a także o 6.616 tys. zł, tj. 1,4% od przyjętych w zmianie planu działalności
NFOŚiGW (475,618 tys. zł), nominalnie wyższe o 244.023 tys. zł, tj. o 108,5%
od wykonania w 2000 r. (224.979 tys. z), a realnie o 97,6%;
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- dotacje nieinwestycyjne � wykonane w kwocie 177.712 tys. zł były wyższe
o 29.812 tys. zł, tj. o 20,2% od kwoty ustalonej w ustawie budżetowej i w ustawie
o zmianie ustawy budżetowej, niższe o 7.903 tys. zł, tj. 4,3% od planu działalności
NFOŚiGW po zmianach (185.615 tys. zł), nominalnie wyższe o 62.685 tys. zł,
tj. o 54,5% od wykonania w 2000 r. (115,027 tys. zł), a realnie o 46,4%.

Wydatki bieżące (własne) wykonane w kwocie 226.563 tys. zł były wyższe

o 118.763 tys. zł, tj. o 110,2% od wydatków ustalonych w ustawie budżetowej,

w ustawie o zmianie ustawy budżetowej oraz w planie działalności NFOŚiGW

po zmianie (107.800 tys. zł), nominalnie wyższe o 137.082 tys. zł, tj. o 153,2%

od wykonania w 2000 r. (89.481 tys. zł), a realnie o 140,0%.

Na wydatki bieżące własne składały się:

- koszty utrzymania organów i Biura NFOŚiGW w kwocie � 38.692 tys. zł, które
były niższe o 9,2% od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, nominalnie
wyższe o 12,4% od kosztów w 2000 r., a realnie o 6,5%, w tym: wynagrodzenia
wraz ze składkami od wynagrodzeń w kwocie � 28.483 tys. zł, które były niższe
o 7,8% od kwoty zawartej w Planie działalności, nominalnie wyższe o 12,6%
od wykonania w 2000 r., a realnie o 6,8%;

- wydatki pozostałe w kwocie 187.871 tys. zł, które były wyższe o 188,2% od kwot
ustalonych w ustawie budżetowej � 65.200 tys. zł; wydatki te nominalnie były
wyższe o 241,3% od wydatków w 2000 r., a realnie o 223,5%, w tym: marże BOŚ
S.A. z tytułu realizacji umów dofinansowania przedsięwzięć � 25.372 tys. zł, które
były niższe o 12,0% od wykonania w 2000 r., rezerwy na zagrożone aktywa -
160.037 tys. zł, które były wyższe o 562,8% od wykonania w 2000 r. (24.150 tys. zł).

Wydatki inwestycyjne własne wykonane w kwocie 5.433 tys. zł były niższe

o 3.367 tys. zł, tj. o 38,3% od wydatków ustalonych w ustawie budżetowej, w ustawie

o zmianie ustawy budżetowej oraz w planie działalności NFOŚiGW po zmianie

(8.800 tys. zł), nominalnie wyższe o 2.879 tys. zł, tj. o 112,7% od wydatków w 2000 r.

(2.254 tys. zł), a realnie o 101,5%, w tym kwota 3.677 tys. zł dotyczyła wydatków

związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego i zakupem

sprzętu informatycznego dla potrzeb ZSI.

W 2001 r. zawarto 1464 umowy na kwotę 1.618.029 tys. zł. W 2000 r. zawarto

759 umów na kwotę 1.509.669 tys. zł.
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Stan zobowiązań niebilansowych z tytułu zawartych umów na koniec 2001 r. wynosił

1.279.389 tys. zł, w tym zaległych 191.454 tys. zł, przy stanie środków krajowych

124.075 tys. zł. Na koniec 2001 r. Zarząd lub/i Rada Nadzorcza dodatkowo podjęły

decyzje przedumowne o dofinansowaniu przedsięwzięć w kwocie 460.338 tys. zł,

tj. wyższe o 81,4% niż w 2000 r., przy zobowiązaniach z zawartych umów na 2002 r.

w kwocie 778.364 tys. zł. W 2000 r., zobowiązania niebilansowe z tytułu zawartych

umów wynosiły 1.360.632 tys. zł, w tym zaległe 50.803 tys. zł, przy stanie środków

krajowych 270.069 tys. zł.

Narastanie zobowiązań pochodzących z wcześniejszych lat jak i z zobowiązań 2001 r.

ogranicza możliwości finansowania przedsięwzięć ze względu na zmniejszenie się

wolnych środków jak i na spadek przychodów.

NFOŚiGW w 2001 r. plan finansowania ochrony środowiska zrealizował

w 93,0%, głównie z powodu nie wykonania błędnie zaplanowanych, zawyżonych,

przychodów. Dofinansowanie ogółem wynosiło 1.851.686 tys. zł, co stanowiło

151,08% wykonania w 2000 r. (1.225.657 tys. zł), w tym:

- finansowanie pożyczkowe - 1.132.072 tys. zł, tj. 93,9% planu i 128,3% wykonania
w 2000 r.,

- finansowanie dotacyjne � 646.714 tys. zł, tj. 97,8% planu i 190,2% wykonania
2000 r.,

- finansowanie kapitałowe � 72.900 tys. zł, tj. 58,5% planu i 2.082,9% wykonania
2000 r.

Przeciętne zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 299 osób. W porównaniu do 2000 r.

było wyższe o 22 osoby, tj. o 7,9%, w porównaniu do planowanego limitu

zatrudnienia niższe o 1osobę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 6.962 zł.

W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. było

wyższe o 418 zł, tj. o 6,4%  w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 0,8%.

W 2001 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie przypadające na członka

zarządu NFOŚiGW wynosiło 15.650 zł i było niższe o 4.598 zł, tj. o 22,7%

od przeciętnego wynagrodzenia w 2000 r. (20.610). Spadek wynagrodzenia w tej
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grupie pracowników NFOŚiGW wynikał z ograniczenia wynagrodzenia określonego

ustawą z dnia 03.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi przez cały 2001 r., podczas gdy w 2000 r. ograniczenia

dotyczyły tylko II półrocza.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 48.713 tys. zł, w tym

wymagalne 24.529 tys. zł, co oznacza spadek zobowiązań ogółem w porównaniu

do stanu na koniec grudnia o 22,9%, a wzrost zobowiązań wymagalnych o 202,9%.

W 2001 r. nie wystąpiły nieterminowe płatności zobowiązań, podobnie jak

w 2000 r. i nie zachodziła potrzeba płacenia odsetek z tego tytułu.

Zobowiązania wymagalne związane były głównie z pozostałymi

zobowiązaniami krótkoterminowymi wynikającymi z rozrachunków środków

pomocowych i nadpłat, umorzeń.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli w zakresie wydatków

dotyczyły: nielegalnego lub niegospodarnego wydatkowania kwoty 87.142 tys. zł,

tj. 9,9% wydatków ogółem, z tego:

- nielegalnie wypłacono nagrody w Konkursach ekologicznych w kwocie 32.880 tys.
zł � bez przeprowadzenia, przewidzianych w regulaminach, wizytacji terenowych
nagrodzonych przedsięwzięć,

- nielegalnie, niezgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych
rozszerzono zakres umowy z EKO-EFEKT Sp. z o.o. o kwotę 49 tys. zł,
co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych � art. 138 ust. 1 pkt 12
ustawy o finansach publicznych,

- niegospodarnie wydatkowano 54.200 tys. zł, z tego: w kwocie 50.000 tys. zł
udzielono w maju 2001 r. dodatkową pożyczkę dla firmy z Siemianowic Śląskich;
przyznanie ww. pożyczki nie wiązało się z dodatkowym efektem ekologicznym
oraz za kwotę 4.200 tys. zł zakupiono w styczniu 2001 r., akcje TIL Ekoleasing
S.A., dla których utworzono rezerwę w 2001 r.,

- niegospodarnie wydatkowano kwotę 13 tys. zł tytułem zapłaty za przeprowadzone 24
wizytacje terenowe, pomimo odrzucenia - jako nieprzydatne - przez Komisję
Konkursową protokołów z tych wizytacji.
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Ponadto stwierdzono, że:

- NFOŚiGW organizacyjnie nie był przygotowany do wdrożenia Projektu
Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), realizowanego na podstawie
umowy z dnia 20.08.2001 r., zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego z SAP
Polska Sp., z terminem zakończenia w dniu 20.08.2002 r. NFOŚiGW nie posiadał
pełnej dokumentacji dotyczącej wdrażania ZSI, szczegółowych harmonogramów
oraz planu szkoleń. Wystąpiły opóźnienia w pracach w tym także systemu
informatycznego efektów ekologicznych, który miał być jednym z modułów ZSI,

- od marca do końca października 2001 r. utrzymywano wysoki stan środków
krajowych od 322 do 516 mln zł, co miało związek z nierównomiernym
zawieraniem umów i realizacją wypłat. Kumulacje zawierania umów � 63% liczby
i 44% kwoty - miały miejsce w IV kwartale;

- w planie działalności NFOŚiGW na 2001 r. nie uwzględniono planu wydatków
bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej ustalonych w ustawie
budżetowej;

- nie zrealizowano wniosków z poprzednich kontroli wykonania planu finansowego
za lata 1999 i 2000, co miało wpływ na nie osiągnięcie poprawy w gospodarowaniu
środkami NFOŚiGW.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2001 r.,
mimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże
zasadniczego wpływu na wykonanie planu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do:

I. Ministra Środowiska o:

1. Wzmocnienie nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu.

2. Podjęcie działań do zapewnienia skutecznej ściągalności należnych NFOŚiGW
środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska od marszałków
województw oraz opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych przez właściwe organy.

II. Organów statutowych Narodowego Funduszu o:

1. Uchwalanie planu działalności NFOŚiGW zgodnie z założeniami do ustawy
budżetowej.

2. Ograniczanie częstotliwości dokonywania zmian w Planie działalności
i wprowadzanie ich zgodnie z przepisami art. 99 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych.
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3. Rzetelne planowanie działalności finansowej NFOŚiGW poprzez:

- dostosowanie planowania przychodów do realnych możliwości uwzględniając

m.in. �Sprawozdania o wymiarze i wpływach z opłat za gospodarcze

korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymagań jego ochrony

oraz rozdziale tych wpływów� z lat poprzednich i zmiany przepisów

w zakresie ww. opłat i kar oraz opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych,

- podjęcie skuteczniejszej współpracy z marszałkami województw dla

zapewnienia wpływów od marszałków województw w należnych kwotach

i wymaganych terminach,

- spowodowanie uporządkowania zobowiązań dotyczących kopalń i hut w celu

zapewnienia wpływów środków do NFOŚiGW.

4. Gospodarne wydatkowanie środków finansowych NFOŚiGW poprzez:

- właściwe zabezpieczanie interesów NFOŚiGW przy udzielaniu pomocy
finansowej � w formie pożyczek, kredytów, dotacji i finansowania kapitałowego
- na realizację proekologicznych przedsięwzięć,

- przeanalizowanie i rozważenie renegocjacji niekorzystnie zawartych umów,

- przestrzeganie zabezpieczenia interesów NFOŚiGW oraz zapewnienie nadzoru
i kontroli nad przebiegiem konkursów ekologicznych gwarantujących celowe
wykorzystywanie środków finansowych,

- realizowanie umów zgodnie z warunkami określanymi w specyfikacjach
istotnych warunków zamówień i nie wprowadzanie niekorzystnych dla
NFOŚiGW zmian w umowach.

5. Określenie warunków i zakresu odstępstw od ustaleń zawartych w �Zasadach

udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków NFOŚiGW

w 2001 r.�

6. Sporządzanie planu działalności w oparciu o przyjętą strategię działania i listy

priorytetowych programów NFOŚiGW.

7. Podjęcie współpracy z bankami umożliwiającej szersze wykorzystanie środków

NFOŚiGW i możliwości banków przy udzielaniu pomocy finansowej

na realizację przedsięwzięć proekologicznych.
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8. Wprowadzenie procedur dofinansowania przedsięwzięć, które nie będą

powodowały kumulowania zawierania umów i wypłat w III i w IV kwartale

roku.

9. Podjęcie działań w celu usprawnienia wdrażania Projektu Zintegrowanego

Systemu Informatycznego szczególnie w części dotyczącej efektów ekologicznych.

10. Usprawnienie organizacji obsługi pomocowych środków pochodzących z UE
na realizację programów PHARE i ISPA.

CENTRALNY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 16.879 tys. zł i w stosunku
do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 2.729 tys. zł, tj. o 19,3%.
W porównaniu do 2000 r. przychody w ujęciu nominalnym były wyższe o 3.658 tys. zł,
tj. o 27,7%, a realnie były wyższe o 26,5%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. przychodów największy udział miały
przychody z tytułu wpłat dokonywanych przez terenowe Fundusze Ochrony Gruntów
Rolnych. Udział tych wpłat w przychodach ogółem stanowił 98,9% (16.687 tys. zł).
Pozostałe 1,1% stanowiły odsetki bankowe (192 tys. zł).

Według stanu na koniec grudnia 2001 r. należne środki Funduszu Centralnego
wyniosły 3.799 tys. zł i w porównaniu do 2000 r. były niższe o 41 tys. zł (o 1,1%).
Wynikały one z  zaległości we wpłatach przez 5 Urzędów Marszałkowskich.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Funduszu Centralnego
w wysokości 13.960 tys. zł. W ciągu 2001 r. planowane wydatki nie były zwiększone.

Zrealizowane wydatki wyniosły 16.745 tys. zł, tj. 119,9% kwoty przewidzianej
w ustawie budżetowej na 2001 r. W porównaniu do 2000 r. wydatki w ujęciu
nominalnym były wyższe o 2.595 tys. zł, tj. o 18,3%, a realnie wzrosły o 12,2%.

Całość wydatków 2001 r. przeznaczona była na zasilenie funduszy
rezerwowych.

Zobowiązania Funduszu na koniec grudnia 2001 r. nie wystąpiły.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2001 r. nie stwierdzając

nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli skierowała wniosek o podjęcie przez Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań zmierzających do egzekwowania  należności

Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych od urzędów marszałkowskich

w terminach określonych w ustawie z dnia  3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów

rolnych i leśnych.

CENTRALNY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM

I KARTOGRAFICZNYM

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 19.816,3 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 5.172,3 tys. zł, tj. o 35,3%. Plan

finansowy przychodów nie był zmieniany w trakcie roku budżetowego. W porównaniu

do 2000 r. dochody były w ujęciu nominalnym niższe o 12.006,3 tys. zł, tj. o 37,7%,

a realnie były niższe o 41,0%.

Głównymi źródłami dochodów w 2001 r. były: wpływy od Wojewódzkich

i Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(WFGZGiK i PFGZGiK) (15.802,7 tys. zł), wpływy od Centralnego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) (2.545,4 tys. zł), odsetki

bankowe (1.462,6 tys.zł).

Znacząca różnica między dochodami planowanymi a zrealizowanymi wynikała

z niedostatecznej współpracy Głównego Geodety Kraju z marszałkami województw

i starostami oraz z dyrektorem CODGiK przy opracowywaniu planu finansowego

na 2001 r. Zwiększony napływ środków spowodowany też został, jak wyjaśnił

Główny Geodeta Kraju większym niż zakładano popytem na materiały geodezyjne

i kartograficzne z centralnego zasobu oraz wojewódzkich i powiatowych ośrodków

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (WODGiK i PODGiK).
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Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia dochodów

dotyczyły zaniżenia planowanych dochodów w stosunku do możliwości ich

pozyskania, we wszystkich tytułach wpływów.

Stwierdzono też nierzetelne sporządzenie rocznego sprawozdania Rb-33, w którym

wykazano dane niezgodne z ewidencją księgową, zaniżając przychody o kwotę

2.577,20 zł, tj. o należność z tytułu zaksięgowanej kary umownej, co stanowi

naruszenie dyscypliny finansów publicznych � art. 138 ust. 1 pkt 14. Sprawozdanie

skorygowane zostało w trakcie kontroli NIK.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Centralnego Funduszu

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (CFGZGiK) w wysokości

28.045 tys. zł.  W ciągu 2001 r. ogólna kwota zaplanowanych wydatków nie została

zmieniona. Dokonano dwukrotnych przeniesień w poszczególnych grupach

wydatków, polegających na zwiększeniu kwoty dotacji dla WFGZGiK i PFGZGiK

i zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych oraz bieżących.

Zrealizowane wydatki wyniosły 27.499,9 tys. zł, tj. 98,0% budżetu.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym wyższe o 13.835,7 tys. zł,

tj. o 101,2%, a realnie wzrosły o 90,8%.

Dominującymi wydatki w 2001 r. były:

- dotacje dla urzędów marszałkowskich i starostw (§ 2960) na zasilenie WFGZGiK
i PFGZGiK, wykonane w kwocie 22.191 tys. zł, które w stosunku do ustawy
budżetowej były wyższe o 12.364 tys. zł, a w stosunku do planu po zmianach
stanowiły 100,0%. W porównaniu do wykonania w 2000 r. były w ujęciu
nominalnym wyższe o 14.496,0 tys. zł,  tj. o 188,4%,  a realnie były wyższe
o 173,3%;

- wydatki bieżące własne (§ 3030 i § 4300) wykonane w kwocie 3.726,4 tys. zł, które
w stosunku do ustawy budżetowej były niższe o 4.035,6 tys. zł, tj. o 52,0%,
a w stosunku do planu po zmianach były niższe o 255,6 tys. zł, tj. o 6,4%.
W porównaniu do wykonania w 2000 r. były w ujęciu nominalnym niższe
o 762,3 tys. zł, tj. o 17%, a realnie były niższe o 21,3%.
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W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.: refundację kosztów CODGiK
(2.499,4 tys. zł), cykl szkoleń pracowników (954,5 tys. zł), druk map
topograficznych (134,7 tys. zł), prace geodezyjne Instytutu Fotogrametrii
i Kartografii Politechniki Warszawskiej (68,5 tys. zł).

Wydatki inwestycyjne (§ 6120) wykonano w kwocie 1.582,5 tys. zł;

i w stosunku do ustawy budżetowej były niższe o 8.873,5 tys. zł, tj. o 84,9%,

a w stosunku do planu po zmianach były niższe o 15,5%. W porównaniu

do wykonania w 2000 r. były w ujęciu nominalnym wyższe o 102,0 tys. zł, tj. o 6,9%,

a realnie były wyższe o 1,3%. Zakupiono dla ośrodków dokumentacji geodezyjno-

kartograficznych m. in.: 6 szt. odbiorników GPS z oprzyrządowaniem komputerowym

(829,4 tys. zł), sprzęt komputerowy i biurowy (295,5 tys. zł), oprogramowanie

(442,7 tys. zł).

Zobowiązania, według stanu na koniec grudnia 2001 r. nie wystąpiły.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia w zakresie wydatków

dotyczyły złego ich planowania: pozycje wydatków bieżących oraz inwestycyjnych

zostały zawyżone, natomiast poziom planowanych dotacji dla WFGZGiK i PFGZGiK

był zaniżony.

Inne stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły oceny przez Głównego Geodetę

Kraju zadań wykonywanych przez  CODGiK w zakresie gromadzenia i prowadzenia

centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontrola wykazała, że Główny

Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) nie posiadał informacji o ilości i rodzaju

wykonywanych przez CODGiK prac, a jedynie o kosztach wykonywanych zadań,

które wyniosły 2.499,4 tys. zł i zostały ze środków CFGZGiK uregulowane bez

zastrzeżeń. Taki sposób rozliczania zadań, przy niedostatecznym nadzorze, nie

dyscyplinował CODGiK do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi

i analizowania kosztów w odniesieniu do ilości wykonanych prac rzeczowych.

Ponadto kontrola wykazała, że spośród 4-ch wniosków sformułowanych przez

NIK po kontroli wykonania planu finansowego CFGZGiK w roku 2000, nie

zrealizowano wniosku dotyczącego nowelizacji rozporządzenia Ministra SWiA z dnia

25 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu
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Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym20 - aktualnie wydania nowego

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w porozumieniu z Ministrem Finansów. Brak

było uzgodnień z Ministrem Finansów w sprawie możliwości ponadplanowych

wydatków funduszu.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego

CFGZGiK za 2001 r., stwierdzając jedynie nieznaczne uchybienia nie mające

istotnego wpływu na wykonanie planu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o podjęcie działań przez:

1. Ministra Infrastruktury w zakresie wydania, w porozumieniu z Ministrem

Finansów, rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarki

finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

na podstawie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 7 ustawy o finansach

publicznych.

2. Głównego Geodetę Kraju w zakresie:

- rzetelnego planowania przychodów i efektywniejszej współpracy z dysponentami
funduszy wojewódzkich i powiatowych w celu wyeliminowania rozbieżności
pomiędzy prognozami a wykonaniem planu,

- ustalania w sposób realny propozycji do planu wydatków dla poszczególnych
pozycji, w celu zminimalizowania rozbieżności pomiędzy wykonaniem
a prognozami planu,

- zdyscyplinowania  służb ekonomiczno-finansowych w celu wyeliminowania
nieprawidłowości związanych z nierzetelnym sporządzaniem sprawozdawczości
budżetowej,

- wzmocnienia nadzoru nad świadczoną przez CODGiK usługą prowadzenia
centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie sprawdzania
rzeczowego ilości i rodzaju wykonywanych prac oraz analizowania poniesionych
kosztów przez CODGiK, a także podjęcia działań w celu ich zmniejszenia.

                                                
20 Utraciło moc z dniem 1 stycznia 2001 r. na podstawie art. 202 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
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PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 1.524.177 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 22.363 tys. zł, tj. o 1,5%.

W porównaniu do 2000 r. przychody PFRON zmalały nominalnie o 281.155 tys. zł

(tj. o 15,6%), a realnie były niższe o 20,0%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były: wpłaty zakładów pracy

(wg deklaracji) � 1.373.365 tys. zł (90,1% ogółu) oraz przychody finansowe �

127.751 tys. zł (8,4% ogółu), pochodzące między innymi: z dyskonta bonów

skarbowych (37.507 tys. zł), odsetek od nieterminowych wpłat pracodawców

(36.286 tys. zł), ze sprzedaży udziałów (25.985 tys. zł).

Przekroczenie planu przychodów w 2001 r. o 1,5% było wynikiem:

- dopisania w 2001 roku do bazy płatników na PFRON 5.646 podmiotów
na podstawie zgłoszonych do Funduszu wniosków, w tym 1.788 podmiotów
zatrudniających od 25 do 49 osób, składających deklaracje DEK � I,

- zarachowania odsetek od nieterminowych wpłat zakładów pracy w kwocie
36.286 tys. zł, tj. wyższej od planowanej o 81,4%.

Stwierdzone nieprawidłowości po stronie przychodów w kwocie 4.742,8 tys. zł

polegały na:

- dopuszczeniu do przedawnienia w 2001 r. należności z tytułu wpłat na Fundusz
w łącznej kwocie 3.290,3 tys. zł, z czego 1.114,1 tys. zł odnosiło się do należności
z tytułu faktur węglowych. Stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych;

- niepodjęciu działań egzekucyjnych w odniesieniu do 29 podmiotów (42,6%
objętych kontrolą), których łączne zadłużenie wynosiło 1.452,5 tys. zł (naruszenie
dyscypliny finansów publicznych � art. 138 ust. 1 pkt 12);

- wydawaniu decyzji administracyjnych oraz przekazywaniu odwołań od decyzji
administracyjnych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze znacznym
opóźnieniem.
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Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.844.172 tys. zł. W trakcie
2001 r. plan wydatków, za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej, był zmieniany
siedmiokrotnie, w efekcie został on zmniejszony o 69.056 tys. zł, tj. o 3,7%.

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.683.542 tys. zł, tj. 94,8% budżetu
po zmianach. W porównaniu do wykonania roku 2000 r. wydatki w ujęciu
nominalnym były wyższe o 167.622 tys. zł, tj. o 11,1%, a realnie wzrosły o 5,3%.

Z ogólnej kwoty wydatkowano:

- 1.121.799 tys. zł, tj. 95,2% planu po zmianach, na dofinansowania i dotacje, z tego
między innymi na zadania realizowane przez Biuro i oddziały PFRON 578.420 tys. zł,
(94,2% planu po zmianach) i na zadania realizowane przez samorządy powiatowe
397.109 tys. zł (96,8% planu po zmianach),

- 243.359 tys. zł, tj. 93,6% planu po zmianach, na dofinansowania i dotacje
realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania realizowane
przez Biuro i oddziały Funduszu 78.085 tys. zł (93,8% planu), na zadania
realizowane przez samorządy powiatowe 165.274 tys. zł (93,5% planu),

- 305.234 tys. zł (94,5% planu) na sfinansowanie kosztów bieżących, z tego: kosztów
Biura i oddziałów Funduszu 64.914 tys. zł (96,2% planu), kosztów finansowych
i operacyjnych, w tym umorzeń i rezerw na należności wątpliwe 228.889 tys. zł
(94,2% planu), kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe
i powiatowe urzędy pracy 11.431 tys. zł (91,2% planu),

- 13.170 tys. zł, tj. 91,8% planu po zmianach, na inwestycje własne.

W 2001 r. środki Funduszu zostały przeznaczone m.in. na: dofinansowanie

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie odsetek

od kredytów bankowych zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej, refundację

części wynagrodzeń osób psychicznie chorych, umysłowo upośledzonych oraz

chorych na epilepsję, na tworzenie nowych miejsc pracy i na realizację programów

celowych.

Na rehabilitację zawodową Fundusz przeznaczył 932.066 tys. zł, tj. 61,2%

uzyskanych w 2001 r. przychodów, natomiast na rehabilitację społeczną przeznaczono

473.758 tys. zł, tj. 31,1% uzyskanych przychodów.
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Przeciętne zatrudnienie w 2001 r., w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło

793 osoby i było ono zgodne z zaplanowanym. W porównaniu do 2000 r. przeciętne

zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 53 osoby, tj. o 7,2%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 3.821 zł.
W porównaniu do 2000 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe
o 6,9% w ujęciu nominalnym, a realne wzrosło o 1,3%.

W porównaniu do planowanego na 2001 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. nie uległo zmianie.

Zobowiązania ogółem (łącznie z rezerwami) na koniec grudnia 2001 r.
wyniosły 544.115 tys. zł. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2000 r.
zobowiązania ogółem zwiększyły się o 49.106 tys. zł, tj. o 9,9%. Fundusz na koniec
2001 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. W ramach ogólnej kwoty zobowiązań
(łącznie z rezerwami) zobowiązania z tytułu działalności bieżącej wynosiły 4.960 tys. zł
i zmniejszyły się w porównaniu do stanu na koniec 2000 r. o 3,2%. Na wzrost
w pozycji �inne zobowiązania i rezerwy� wpływ miały głównie rezerwy, które w 2000 r.
zwiększono z 290.849 tys. zł do 354.073 tys. zł, tj. o 21,7%.

W 2001 r. PFRON zapłacił odsetki w kwocie 221 tys. zł, co oznacza wzrost
w porównaniu do wykonania w 2000 r. o 202,7%. Zapłacone odsetki wynikały
głównie ze zwrotu pracodawcom nienależnych wpłat (170 tys. zł) i zwrotów
wpłaconych wadiów w związku z udziałem jednostek w postępowaniu o zamówienie
publiczne (29 tys. zł).

Stwierdzone nieprawidłowości po stronie wydatków polegały na:

- niewstrzymaniu udzielonego dofinansowania do odsetek od kredytów zaciągniętych
przez zakład pracy chronionej, który nie spełniał warunku utrzymania stanu
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co zadaniem NIK było działaniem
niegospodarnym,

- nierównym traktowaniu wnioskodawców o dofinansowanie na utrzymanie
istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

- zlecaniu własnym pracownikom prac, które powinny być wykonywane w ramach
ich obowiązków służbowych, jak też nieuzasadnionym zlecaniu osobom spoza
Funduszu i firmom wykonanie opinii prawnych, pomimo zatrudniania radców
prawnych.
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Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2001 r., mimo

stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego

wpływu na wykonanie planu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o:

1. Podjęcie przez Zarząd PFRON stosownych działań zmierzających do:

- niedopuszczenia do przedawnień z tytułu należnych wpłat na Fundusz,

- wyeliminowania przypadków opóźnień w wydawaniu decyzji administracyjnych

dotyczących umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty należności PFRON, jak

również w przekazywaniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej odwołań

od tych decyzji.

2. Przestrzeganie wewnętrznych uregulowań, a tym samym stosowanie jednolitych

kryteriów przez Zarząd PFRON w stosunku do wszystkich wnioskodawców

ubiegających się o dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych.

3. Ustalenie i przypisanie do zwrotu kwot przyznanych podmiotom na dofinansowanie

do oprocentowania kredytów bankowych w przypadkach nie dotrzymania przez nie

warunków umów.

4. Ograniczenie do niezbędnych przypadków zawierania umów na wykonanie zadań

z pracownikami PFRON, których wykonanie należy do ich obowiązków

służbowych.

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości wskazują ponadto,

iż niezbędne jest wydanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w porozumieniu

z Ministrem Finansów, rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania

środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Przychody

Zrealizowane w 2001 roku przychody wyniosły 145.529 tys. zł, i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 rok były niższe o 70,2 tys. zł, tj. o 32,5%.

W porównaniu do 2000 roku przychody były niższe w ujęciu nominalnym

o 18.557 tys. zł, tj. o 11,3%, a realnie o 15,9%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 roku były:

- składki od pracodawców zrealizowane w kwocie 122.303 tys. zł, tj. 70,3% planu.
W porównaniu do 2000 roku przychody ze składki były większe nominalnie
o 1,6%, a realnie mniejsze o 3,7%.

- odsetki od lokat zrealizowane w kwocie 2.573 tys. zł, tj. 7, 4% planu.

W porównaniu do 2000 roku przychody z tytułu odsetek były w ujęciu

nominalnym niższe o 91,9%, a realnie o 92,3%. Zmniejszenie się przychodów

z odsetek od lokat nadwyżek Funduszu w papierach wartościowych Skarbu Państwa

spowodowane było zlikwidowaniem tych lokat na koniec 2001 r.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Funduszu w wysokości

37.038 tys. zł. W ciągu 2001 r. plan wydatków nie był zmieniany. Zrealizowane

wydatki wyniosły 36.241 tys. zł, tj. 97,9% planu. W porównaniu do 2000 roku

wydatki były wyższe w ujęciu nominalnym o 22,5%, a realnie wzrosły o16,1%.

Z ogólnej kwoty Fundusz wydatkował na:

- wydatki bieżące � 32.079 tys. zł, ( 98,7% planu), w tym: koszty poboru składki -

682 tys. zł, ( 78,4% planu), koszty obsługi Funduszu � 20.652 tys. zł, (95,4%

planu), umorzenia - 10.745 tys. zł.(107,5% planu),

- wydatki inwestycyjne � 4.155 tys. zł, tj. 92,3% planu. W porównaniu do 2000 roku

były one w ujęciu nominalnym wyższe o 32,8%, a realnie wzrosły o 25,8%.

Wydatki te zrealizowano z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach

publicznych.
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Główną pozycję w kosztach bieżących stanowiły wynagrodzenia dla
454 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). W porównaniu do 2000 r.
przeciętne zatrudnienie w 2001 r. było wyższe o 13 osób, tj. o 2,9%. Przeciętne
zatrudnienie w BT FGSP osiągnęło w 2001 r. poziom planowany. Wzrost zatrudnienia
spowodowany był koniecznością zapewnienia realizacji zwiększonych w stosunku
do 2000 r. o 42,5% zadań w zakresie windykacji. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w 2001 r. wyniosło 2.293 zł i w porównaniu do 2000 r. było
wyższe o 9,1% w ujęciu nominalnym, a realnie wzrosło o 3,4%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 329.638 tys. zł,
co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 107,9%.
Zobowiązania wymagalne wyniosły 27.727 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu
ze stanem na koniec  grudnia 2000 r. o 45,4%. Z tytułu nieterminowej płatności
zobowiązań w 2001 r. zapłacono odsetki w wysokości 793 tys. zł.

Wypłata świadczeń pracowniczych (transfery dla ludności mieszczące się
w należnościach Funduszu), zaplanowane w ustawie budżetowej na 2001 rok
w kwocie 513.747 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 440.439 tys. zł, co stanowiło
85,7% planu i 73,3% wykonania w 2000 r.

W 2001 r. zmniejszyła się w stosunku do 2000 r. liczba wypłaconych świadczeń
o 63.080, tj. 14,4%. Zmniejszyła się także kwota przeciętnego świadczenia z 1.376 zł
do 1.178 zł, tj. o 14,4%. Spadek wartości przeciętnego świadczenia spowodowany był
zmniejszeniem wypłat odpraw pieniężnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy
(płaconych w pełnej wysokości) i zwiększeniem wypłat świadczeń pochodnych
od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykonanie planu finansowego
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2001 r.

Zadania w zakresie przychodów, określone ustawą zrealizowane zostały jedynie
w 67,5% (plan 215.531 tys. zł, wykonanie 145.529 tys. zł), w tym ze składki
od pracodawców w 70% oraz z odsetek z lokat bankowych Funduszu w 7,4%. Było
to rezultatem nierzetelnego zaplanowania przychodów Funduszu, których prognozę
oparto o zawyżony wskaźnik przewidywanego wykonania przychodów w 2000 r.



430

W zakresie wydatków finansowano wprawdzie zadania przewidziane dla FGŚP,
jednak:

- nie zrealizowano planowanych zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy co wyrażało się wykonaniem wypłat
świadczeń niższych od ustalonych w planie o 14,3% i od wykonania w 2000 r.
realnie o 30,6%. Wypłaty roszczeń zostały od dnia 26 września 2001 r. zawieszone
decyzją Prezesa KUP (po uzgodnieniu z Radą Funduszu) wobec utraty przez
Fundusz płynności finansowej w II i III kwartale 2001 r. Wcześniej (od 15.02.2001 r.),
Prezes KUP informował Radę FGŚP o stanie Funduszu i wnioskował ograniczenie
wypłat świadczeń jednorazowych mających charakter fakultatywny i prolongat
terminów spłaty należności ograniczających wpływy Funduszu. Ponadto opracował
i przedłożył w dniu 19.06.2001 r. ministrom: Finansów oraz Pracy i Polityki
Społecznej, a także Radzie Funduszu odpowiedni program naprawczy FGŚP;

- doprowadzono do powstania na koniec 2001 r. zobowiązań wymagalnych w kwocie
27.727 tys. zł. Jakkolwiek były one mniejsze niż w 2000 r. to jednak, w ich wyniku
zapłacono odsetki w kwocie 793 tys. zł za nie terminowe przekazywanie przez BT
FGŚP części środków finansowych dla pracodawców na wypłatę świadczeń
pracowniczych (w 2000 r. odsetek nie płacono). Zobowiązania wymagalne
Funduszu powstały głównie w IV kwartale 2001 r., w wyniku otrzymywania
z centralnego rachunku FGŚP, środków finansowych niższych od potrzeb
wynikających ze złożonych przez pracodawców wniosków;

- przekazano 39 zakładom pracy środki na jednorazowe świadczenia pracownicze bez
dokonania rzetelnej i starannej oceny ich sytuacji finansowej oraz ustalenia, czy
występujące trudności mają charakter przejściowy (przesłanka niezbędna
do wypłaty świadczeń - zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych). Decyzję o wypłacie podjęli marszałkowie województw
w uzgodnieniu z Radą Funduszu, natomiast wbrew opinii Prezesa Krajowego
Urzędu Pracy. Zdaniem Prezesa KUP � podzielonym przez NIK - w zakładach tych
trudności finansowe miały charakter trwały i nie mogły stanowić podstawy do tego
rodzaju świadczeń. Kwota wypłaconych w tym trybie świadczeń (mających
charakter bezprocentowej pożyczki zwiększającej należności) wyniosła
76.928 tys. zł, tj. 17,5% wszystkich świadczeń zrealizowanych w 2001 r.

Fundusz utracił płynność finansową wskutek utrzymywania nierównowagi

pomiędzy przychodami a wydatkami. Z ustaleń kontroli wynika, że przyczyną utraty

płynności finansowej Funduszu było utrzymywanie w ostatnich latach wypłat znacznie
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przekraczających wpływy (w latach 1999-2001 wpływy Funduszu wyniosły

1.007 mln zł, a wypłaty � 1.651 mln zł) oraz udzieleniem prawie dwukrotnie

większych niż w 2000 r., prolongat przeterminowanych należności Funduszu

(odpowiednio 163 mln. zł i 316 mln zł). Należy dodać, że wnioski Prezesa KUP -

dysponenta Funduszu i uchwały Rady Funduszu kierowane do Ministra Pracy

i Polityki Społecznej w sprawie podniesienia stawki składki z 0,08% do 0,3%

od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe, nie zostały uwzględnione.

Skuteczność działania Prezesa KUP była ograniczona istniejącymi regulacjami

prawnymi, które przyznały uprawnienia decyzyjne w zakresie gospodarowania

środkami FGŚP także innym organom. Np. w gestii Rady Funduszu skumulowano

zarówno funkcje nadzorcze i kontrolne (art. 12 ust. 5 ustawy), jak również

uprawnienia w zakresie współdecydowania o zarządzaniu przez marszałków wypłat

świadczeń pracowniczych (art. 4 ust. 1) i określania warunków ich zwrotu (prolongat),

a także decydowanie o odstąpieniu od obowiązku ich zwrotu (art. 10 ust. 3).

Ograniczenie kompetencji Prezesa KUP wpłynęło negatywnie na możliwość

wykonywania zadań dysponenta Funduszu, a w konsekwencji doprowadziło do osłabienia

nadzoru nad gospodarką środkami Funduszu.

Źródła wskazanych nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami FGŚP

tkwiące w obowiązujących jeszcze w 2001 r. przepisach prawnych, zostały

w większości wyeliminowane w wyniku zmiany ustawy o ochronie roszczeń

pracowniczych przez ustawę z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy (...)

o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (...)

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Opracowywanie projektów planów finansowych FGŚP w zakresie przychodów

i wydatków zgodnie wymogami rzetelności.

2. Podjęcie działań zapewniających realizację statutowych zadań przez Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
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FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Przychody

Zrealizowane w 2001 r. przychody wyniosły 1.270,6 tys. zł i w stosunku

do ustawy budżetowej na 2001 r. były wyższe o 470,6 tys. zł, tj. o 58,8%.

W porównaniu do 2000 r. przychody były w ujęciu nominalnym wyższe o 511,5 tys. zł,

tj. o 67,4%, a realnie były wyższe o 58,7%.

Głównymi źródłami przychodów w 2001 r. były: wpłaty od wydawców

i producentów z tytułu sprzedaży egzemplarzy utworów literackich, muzycznych,

plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, których czas ochrony autorskich

praw majątkowych upłynął (955,3 tys. zł) i odsetki bankowe (16,2 tys. zł). Przychody

z tytułu odsetek bankowych nie były planowane w ustawie budżetowej.

Przyczyną przekroczenia zaplanowanej w ustawie budżetowej kwoty

przychodów była nieprzewidziana jednorazowa wpłata w kwocie 445,5 tys. zł

dokonana przez spółkę z o.o. z siedzibą w Poznaniu, stanowiąca 46,6% ogółu

przychodów z tytułu wpłat od wydawców i producentów w 2001 r. Podkreślić należy,

że w 2001 r. wpłat dokonało tylko 30 wydawców spośród około 500 aktywnie

działających na rynku wydawniczym (tj. wydających ponad 10 książek rocznie),

z czego wpłaty od 5 stanowiły 92,1% przychodów z tego tytułu.

Uchybienia stwierdzone w toku kontroli w zakresie gromadzenia przychodów

dotyczyły:

- niewystarczającej skuteczności w ustalaniu i egzekwowaniu należności Funduszu,
których stan wzrósł z 57,5 tys. zł na koniec 2000 r. do 359,2 tys. zł na koniec
2001 r.,

- nierzetelnego oszacowania kwoty należności Funduszu w przypadku jednego
z wydawnictw.

Wydatki

W ustawie budżetowej na 2001 r. ustalono wydatki Funduszu Promocji

Twórczości w kwocie 942,0 tys. zł. W ciągu 2001 r. łączna kwota planowanych

wydatków nie została zmieniona.
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Zrealizowane wydatki wyniosły 853,1 tys. zł, tj. 90,6% budżetu po zmianach.

W porównaniu do 2000 r. wydatki były w ujęciu nominalnym niższe o 281 tys. zł,

tj. o 24,8%, a realnie były niższe o 28,7%.

W strukturze zrealizowanych w 2001 r. wydatków, największy udział (74,9%)

miały wypłaty stypendiów dla 58 twórców w kwocie 639 tys. zł. W porównaniu

do kwoty 630,0 tys. zł zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2001 r., wydatki

na stypendia twórcze zrealizowane zostały w 101,4%, a w stosunku do planu

po zmianach w 100%. W porównaniu do wydatków w 2000 r. wypłaty na stypendia

twórcze nominalnie były niższe o 201 tys. zł, tj. o 23,9%, a realnie były niższe

o 27,9%.

Na zapomogi socjalne dla 67 twórców wydatkowano 184,5 tys. zł, co stanowiło

21,6% ogółu wydatków. W porównaniu do kwoty 200 tys. zł ujętej w ustawie

budżetowej wydatki na zapomogi socjalne zrealizowane zostały w 92,3%, natomiast

w stosunku do planu po zmianach (199,0 tys. zł) � w 92,7%. Wydatki poniesione

na zapomogi socjalne w stosunku do wydatków poniesionych na ten cel w 2000 r.

nominalnie były niższe o 17,5 tys. zł, tj. o 8,7%, a realnie były niższe o 13,4%.

Jako wydatki stanowiące dotacje na dofinansowanie wydań książek, wykazano

w sprawozdaniach za 2001 r. kwotę 27,2 tys. zł, co stanowiło 3,2% ogółu wydatków

Funduszu. W porównaniu do ustawy budżetowej na 2001 r. oraz do planu

po zmianach, wydatki te zrealizowane zostały w 27,2%.

Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2001 r. wyniosły 118,2 tys. zł,

co oznacza wzrost w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2000 r. o 64,1 tys. zł,

tj. o 118,5%. W 2001 r. w Funduszu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Nie

wystąpiły płatności odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.

Stwierdzone w toku kontroli budżetowej uchybienia dotyczyły:

- niezrealizowania wydatków w kwotach ustalonych w ustawie budżetowej i planie
po zmianach, na skutek m. in. niedostatecznego informowania wydawców
i producentów o możliwościach uzyskania pomocy z Funduszu dotyczącej
finansowania wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz
wydań dla niewidomych,
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- nieuregulowania przez Ministra Kultury zasad gospodarki finansowej Funduszu,
pomimo obowiązku wynikającego z przepisów art. 22 ust. 7 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz wnioskowania przez NIK od 5 lat
o wykonanie tej delegacji ustawowej,

- opóźnień w sporządzaniu niektórych sprawozdań statystycznych, w stosunku
do terminów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

- nierealizowanie w styczniu i lutym 2002 r. ustawowych zadań Funduszu w zakresie
wypłat stypendiów dla twórców, które były przyznane w roku poprzednim
i powinny być wypłacane co miesiąc w okresie od lipca 2001 r. do czerwca 2002 r.

Ocena i wnioski

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie planu finansowego

przez Fundusz Promocji Twórczości w 2001 roku, stwierdzając jedynie

nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Rzetelne ustalanie kwot należności i zobowiązań Funduszu.

2. Podjęcie działań służących usprawnieniu egzekwowania należności wobec

Funduszu, w tym stałe monitorowanie egzekucji prowadzonych przez powołane

do tego organy.

3. Wykorzystywanie pełnej kwoty środków pozostających w dyspozycji Funduszu

na realizację zadań w zakresie promocji kultury i pomocy socjalnej dla twórców.

4. Wydanie - w porozumieniu z Ministrem Finansów � rozporządzenia w sprawie

szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu oraz ustalenie źródeł

finansowania kosztów jego obsługi.

5. Podjęcie działań w celu pełniejszego informowania wydawców i producentów

o możliwościach uzyskania pomocy z Funduszu dotyczącej finansowania wydań

utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz wydań dla

niewidomych.

6. Przestrzeganie określonych w odpowiednich przepisach terminów przekazywania

sprawozdań statystycznych dotyczących Funduszu.

7. Niezwłoczne podjęcie działań w celu zapewnienia sprawnej obsługi finansowo-

księgowej Funduszu oraz kontynuacji wypłat stypendiów dla twórców.



382

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

1. Niedokonywanie przeniesień wydatków powodujących zwiększenie wydatków

w jakimkolwiek rozdziale klasyfikacji wydatków ujętym w budżecie państwa

o więcej niż 5%.

2. Dalsze usprawnienie i przyspieszenie procesu egzekwowania nieuregulowanych

mandatów karnych kredytowanych.

3. Przestrzeganie terminowego odprowadzania dochodów na rachunek urzędu

skarbowego.

4. Wzmocnienie nadzoru i kontroli nad prowadzonymi przez ZUW postępowaniami

o zamówienia publiczne, jak również nad służbami finansowymi Urzędu w zakresie

klasyfikowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
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