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1. WPROWADZENIE 
Wojewoda Lubuski, będąc dysponentem części 85/08 budżetu państwa 
realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez niego funkcji: 
przedstawiciela Rady Ministrów i organu administracji rządowej 
w województwie, zwierzchnika i organu rządowej administracji zespolonej 
w województwie, organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków pod względem legalności, reprezentanta Skarbu 
Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz 
organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego1. 

Zadania te dotyczą m.in.: wspierania rodziny, pomocy i integracji społecznej, 
ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony ludności, ratownictwa 
medycznego, oświaty i wychowania oraz transportu drogowego. Wydatki 
w układzie zadaniowym, głównie na wyżej wymienione cele, realizowane były 
w ramach 17 funkcji, 41 zadań, 75 podzadań oraz 129 działań. 

Dochody uzyskane w 2019 r. w części 85/08 wyniosły 63 648,0 tys. zł, 
stanowiło to 0,02% dochodów ogółem budżetu państwa. W zrealizowanych 
w 2019 r. dochodach budżetowych w części 85/08, dochody budżetowe 
wykonane w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (dalej: LUW 
lub Urząd) stanowiły 10,7%. Wykonanie dochodów w Wojewódzkim 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. (dalej: WINB) w 2019 r. 
wyniosło 265,4 tys. zł i stanowiły 0,4% dochodów dysponenta części. 

Wydatki części 85/08 zrealizowano w kwocie 1 908 633,7 tys. zł (łącznie 
z wydatkami niewygasającymi2), co stanowiło 0,5% wydatków budżetu 
państwa3. Wydatki Urzędu (realizowane przez dysponenta głównego 
i dysponenta III stopnia) stanowiły 93,9% wydatków budżetowych w części 
85/08 w 2019 r. Wydatki WINB wyniosły 1852,7 tys. zł, tj. 0,09% wydatków 
dysponenta części. 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/08 wyniosły łącznie 
14 141,8 tys. zł, tj. 0,02% ogólnej kwoty wydatków budżetu środków 
europejskich. Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane przez 
dysponenta III stopnia stanowiły 25,4% wydatków w części. 

Budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje dochody i wydatki budżetowe 
15 jednostek organizacyjnych4 podległych Wojewodzie jako dysponentowi 
części budżetowej oraz dotacje, głównie dla jednostek samorządu 
terytorialnego (82 gmin, 12 powiatów, dwóch miast na prawach powiatu 
i samorządu województwa), na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych.  

                                                           
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 256. 
2  Planowane wydatki w wysokości 1280,0 tys. zł, których termin realizacji został przedłużony 

do 30 kwietnia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 
2490). 

3  Szacunkowe wykonanie za 2019 r. dochodów budżetu państwa – 400 118 370,5 tys. zł, 
wydatków budżetu państwa – 414 271 876,8 tys. zł (w tym wydatki niewygasające 
137 130 067,0 tys. zł), wydatków budżetu środków europejskich – 70 906 586,1 tys. zł. 

4  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka 
Policji, Kuratorium Oświaty, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki 
Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków, Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Cel kontroli: 

Ocena wykonania budżetu 
państwa w 2019 r., 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 85/08  
– województwo lubuskie 
w związku 
z wykonywaniem budżetu 
państwa i planów 
finansowych jednostek 
finansowanych w ramach 
tej części budżetu państwa. 

Zakres kontroli: 
− analiza porównawcza 

danych ujętych 
w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku 
ubiegłego; 

− realizacja wydatków 
budżetu państwa 
i budżetu środków 
europejskich, w tym 
rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych 
ze środków publicznych; 

− sporządzenie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych 
oraz sprawozdań  
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych;   

− system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań; 



Wprowadzenie 

5 
 

Do oceny wykonania budżetu państwa w części 85/08 – województwo lubuskie 
wykorzystano również wyniki kontroli przeprowadzonych w: 

– WINB w zakresie wykonania w 2019 r. planu finansowego (dysponent 
III stopnia); 

– Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 
(dalej: KW PSP) w zakresie wykorzystania w 2019 r. dotacji celowej 
z budżetu państwa i budżetu środków europejskich na realizację projektu 
pn. Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach (etap IV), w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (dalej: 
POIiŚ); 

– Urzędzie Miejskim w Drezdenku oraz Urzędzie Miejskim w Nowej Soli 
w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa na zapewnienie 
uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

Wykaz skontrolowanych jednostek wraz z ocenami przedstawiono 
w załączniku nr 5.1. do niniejszej informacji. 

Kontrola została przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6 w LUW, WINB i KW PSP oraz 
na podstawie art. 2 ust. 2 tej ustawy w dwóch jednostkach samorządu 
terytorialnego. 

 

 

 
 
 

                                                           
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

− nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
wojewodę w trybie  
art. 175 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach 
publicznych5, w tym: 
nad wykonaniem 
planów finansowych 
podległych jednostek 
oraz wykorzystaniem  
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych 
z budżetu państwa 
w części 85/08 
– województwo 
lubuskie; 

− prawidłowość 
wykorzystania 
wybranych dotacji 
otrzymanych 
z budżetu państwa 
i budżetu środków 
europejskich. 

Jednostki kontrolowane  

− Lubuski Urząd 
Wojewódzki  
w Gorzowie Wlkp. 

− Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego  
w Gorzowie Wlkp. 

− Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie 
Wlkp.  

− Urząd Miejski  
w Nowej Soli 

− Urząd Miejski  
w Drezdenku 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 85/08 – województwo lubuskie. 

Kontrola 15,3% zrealizowanych w części 85/08 wydatków budżetu 
państwa i 96,4% wydatków budżetu środków europejskich wykazała, 
że zostały one poniesione w sposób legalny i celowy, z zachowaniem 
zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych w ustawie 
o finansach publicznych i aktach wykonawczych.  

Podejmowane przez dysponenta części 85/08 działania windykacyjne 
skutkowały niedopuszczeniem do przedawnienia należności 
budżetowych, wszelako napotykały one obiektywne trudności bądź były 
ograniczone ze względu na ewentualność generowania zbędnych 
kosztów egzekucyjnych. Osiągnięto cele prowadzonej działalności 
zaplanowane w układzie zadaniowym wydatków. Wojewoda Lubuski 
rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi sprawował 
nadzór i kontrolę nad wykonywaniem budżetu w części 85/08.  

Na sformułowanie pozytywnej oceny wykonania budżetu państwa 
w 2019 r. w części 85/08 nie miały wpływu – z uwagi na ich charakter 
i skalę – stwierdzone nieprawidłowości, które dotyczyły:  

– nieujęcia w księgach rachunkowych Urzędu (dysponent III stopnia) 
należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania przed Wojewódzką 
Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i w konsekwencji 
niewykazanie w sprawozdaniu Rb-27 za 2019 r. należności z tego tytułu; 

– zatwierdzania rozliczeń rzeczowych i finansowych dotacji 
udzielonych z budżetu państwa w części 85/08 – województwo lubuskie, 
z naruszeniem art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. przez 
osoby nieposiadające stosownego upoważnienia. Przyczyną powyższego 
był brak w Urzędzie jednolitych zasad zatwierdzania rozliczeń dotacji, 
mimo sformułowania przez NIK wniosku w tym zakresie w toku kontroli 
wykonania budżetu państwa w 2018 r. i deklaracji Wojewody o realizacji 
tego wniosku. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania 
budżetowe za 2019 rok, sporządzone dla dysponenta części, jak 
i dysponenta III stopnia. Sprawozdania łączne dysponenta części 85/08 
sporządzono prawidłowo, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych dysponentów). Sprawozdania 
jednostkowe LUW i WINB (dysponent III stopnia) były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań 
budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich oraz sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań 
dysponentów III stopnia. Skontrolowane sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła skontrolowanych 
beneficjentów w zakresie wykorzystania i rozliczenia środków 
pochodzących z dotacji z budżetu państwa w części 85/08. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/08  
– województwo lubuskie przedstawiona została w załączniku 5.2. 
do niniejszej informacji. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r.  
w części 85/08 
− województwo lubuskie 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/08  
– WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 85/08 – województwo lubuskie została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym 
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego oraz oceny skuteczności 
podejmowanych przez dysponenta działań windykacyjnych. 

Zrealizowane w 2019 r. w części 85/08 – województwo lubuskie, dochody budżetowe w wysokości 
63 648,0 tys. zł były wyższe od dochodów zrealizowanych w 2018 r. o 1,1% (62 932,7 tys. zł) i wyższe 
od planowanych o 24,4% (51 161,0 tys. zł7).  

Głównym źródłem dochodów były wpływy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 28 250,6 tys. zł (44,4%) oraz w dziale 855 Rodzina, 
rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13 539,2 tys. zł (21,3%). 

Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 5.3. do niniejszej 
informacji. 

Urząd, jako dysponent III stopnia, w 2019 r. zrealizował dochody w kwocie 6825,9 tys. zł, co stanowiło 
149,1% kwoty zaplanowanej (4578,0 tys. zł) i 111,9% kwoty uzyskanej w 2018 r. (6101,2 tys. zł). 
Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat paszportowych – 3932,9 tys. zł (47,5%) oraz opłat za 
zezwolenia – 1747,9 tys. zł (25,6%).  

Najwyższe wykonanie dochodów, w stosunku do zaplanowanych kwot, wystąpiło w rozdziale 75011 
§ 0620 – wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (plan 890,0 tys. zł, 
wykonanie 1747,9 tys. zł, w porównaniu do 2018 r. – wzrost o 30,3%). Związane to było z dużą liczbą 
złożonych wniosków (ok. 18 000) o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub przedłużenia 
zezwolenia na pracę cudzoziemca, za które pobierane są opłaty, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat 
dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na 
pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi8.  

W 2019 r. łączne dochody WINB wyniosły 265,4 tys. zł i były ponad czterokrotnie wyższe 
od planowanych (55 tys. zł) oraz ponad dwukrotnie wyższe od osiągniętych na koniec 2018 r. 
(106,4 tys. zł). Głównymi źródłami dochodów w 2019 r. były wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 238,0 tys. zł, co 
stanowiło 89,7% wykonanych dochodów. 

Na koniec 2019 r. w części 85/08, wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 
462 416,5 tys. zł, w tym zaległości netto 437 849,8 tys. zł. W porównaniu do 2018 r. należności ogółem 
były wyższe o 5,6% (437 825,2 tys. zł), a zaległości netto wyższe o 5,9% (413 461,8 tys. zł). Największe 
zaległości netto w 2019 r. dotyczyły należności niespłaconych przez dłużników alimentacyjnych  
– 409 609,1 tys. zł (93,5% ogółu zaległości netto), które w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły 
o 6,9%. 

W Urzędzie należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019 r. wyniosły 4758,7 tys. zł, w tym zaległości 
netto 4384,0 tys. zł. Największe zaległości netto wynikały z niezapłaconych grzywien i kar 
wymierzonych przez sądy (rozdział 75011 § 0570) – 1379,5 tys. zł (31,5%) oraz odsetek od należności 
Skarbu Państwa (rozdział 75095 § 0920) – 1218,3 tys. zł (27,8,4%). W porównaniu do 2018 r. 
zaległości netto były wyższe o 7,6% od tych zaległości na koniec 2018 r. (4051,2 tys. zł).  

                                                           
7  Ustawa budżetowa na 2019 r. z 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). Plan dochodów budżetowych na 2019 r. w rozdziale 

90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska, § 0690 – wpływy z różnych opłat decyzją Ministra Finansów zmniejszono 
o 2,0 tys. zł.  

8  Dz. U. poz. 2350. 
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Największy wzrost zaległości netto odnotowano w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, § 0690 
wpływy z różnych opłat. Zaległości na koniec 2019 r. wyniosły 829,3 tys. zł, podczas gdy w 2018 r. 
wynosiły zaledwie 9,3 tys. zł. Zaległości powstały przede wszystkim w wyniku niezapłacenia 
w terminie opłaty legalizacyjnej, ustalonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we 
Wschowie, w związku z samowolą budowlaną w wysokości 750,0 tys. zł. Jednakże w związku 
z rozbiórką obiektu, którego dotyczyła opłata, decyzja w dniu 14 stycznia 2020 r.9 została w całości 
uchylona.  

Należności pozostałe do zapłaty wykazane przez WINB w rocznym sprawozdaniu Rb-27 za 2019 r. 
wyniosły 120,2 tys. zł (względem 48 tys. zł na koniec 2018 r.), na co składały się należności wynikające 
z trzech decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie art. 36j ust. 1 w zw. z art. 36b ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych10.  

Na koniec 2019 r. zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych (§ 0580) wyniosły w WINB 
22,2 tys. zł wobec braku zaległości na koniec 2018 r. Zaległości stanowiła niezapłacona kara pieniężna 
w wysokości 22 tys. zł wraz z odsetkami wynikająca z decyzji Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (GINB) z dnia 17 października 2019 r.11 

W księgach rachunkowych LUW ujmowano należności z tytułu kosztów postępowania przed 
Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (zwana dalej: Komisją), o których 
mowa w art. 67l ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta12. Wpływy z tego tytułu w 2019 r. wyniosły 7,1 tys. zł. 

Kontrola wykazała, że dochody z tytułu kosztów postępowania przed Komisją (rozdział 85195, § 0690 
– wpływy z różnych opłat) były przypisywane w księgach rachunkowych Urzędu w momencie zapłaty, 
co wynikało z faktu, iż orzeczenia wydawane przez Komisję nie były przekazywane do Oddziału 
Księgowości LUW celem bieżącego ujmowania należności z tego tytułu w księgach rachunkowych. 
Ponadto w 2019 r. Wojewoda umorzył jedną należność w wysokości 1.050 zł, co nie zostało ujęte 
w księgach rachunkowych LUW. Powyższe postępowanie stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13, zgodnie z którym, do ksiąg rachunkowych okresu 
sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym 
okresie sprawozdawczym.  

Skutkiem braku przypisania w księgach rachunkowych Urzędu należności z tytułu kosztów 
postępowania przed Komisją było niewykazanie zarówno w księgach rachunkowych jak 
i w sprawozdaniu Rb-27 należności pozostałych do zapłaty na koniec 2019 r. w wysokości 1010 zł 
wynikających z dwóch orzeczeń.  

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że w jej ocenie w art. 67l ust. 4 ustawy o prawach pacjenta 
ustawodawca nie wskazał, aby przewodniczący Komisji zobowiązany był udostępniać Urzędowi 
orzeczenia jako dokumenty (które zawierają informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta). 
Jednocześnie dodała, że rozważona zostanie zmiana dotychczasowej praktyki, z poszanowaniem praw 
pacjentów. 

W ocenie NIK, realizacja przez Urząd ustawowych zadań dotyczących windykacji, ewidencjonowania 
oraz sprawozdawczości należności budżetowych, wymaga dostępu do dokumentacji Komisji 
w zakresie niezbędnym do wykonywania tych obowiązków i w formie uwzględniającej poszanowanie 
praw pacjentów (stron postępowania przed Komisją). Dlatego też, NIK wnioskowała do Wojewody 
o ujmowanie w księgach rachunkowych Urzędu należności z tytułu kosztów postępowania 
w sprawach o zdarzenia medyczne, po uprzednim pozyskaniu od Komisji stosownej dokumentacji.  

3.1.1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI  

Podejmowane przez dysponenta części 85/08 działania windykacyjne skutkowały niedopuszczeniem 
do przedawnienia należności budżetowych. Istotny wpływ na zakres i skalę podejmowanych działań 

                                                           
9  Decyzja wpłynęła do LUW 2 marca 2020 r. 
10  Dz. U. z 2020 r. poz. 215. 
11  W dniu 16 stycznia 2020 r. dłużnik dokonał wpłaty w części należności głównej w wysokości 22 tys. zł. 
12  Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm. Na podstawie art. 67e ust. tejże ustawy, tworzy się wojewódzkie komisje do spraw 

orzekania o zdarzeniach medycznych, których siedzibą jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego. Do obsługi Komisji 
w Wydziale Zdrowia LUW utworzono jednoosobowe Stanowisko ds. Obsługi Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych. 

13  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
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windykacyjnych miały obiektywne trudności w dochodzeniu tych należności, a także 
usprawiedliwione unikanie generowania zbędnych kosztów egzekucyjnych. 

Rzetelność podejmowanych przez dysponenta części działań w celu odzyskania należności zbadano na 
próbie 21 zaległości14 o łącznej kwocie 1299,6 tys. zł15 (29,8% zaległości netto ogółem). Badanie 
wykazało m.in., że: 

– w przypadku 10 pozycji zaległości, które dotyczyły kosztów wydalenia cudzoziemców na łączną 
kwotę 23,4 tys. zł16, nie podjęto czynności egzekucyjnych. Związane to było w szczególności 
z brakiem możliwości ustalenia aktualnego adresu pobytu cudzoziemców oraz unikaniem 
generowania kolejnych kosztów; 

– w przypadku 11 pozycji zaległości na łączną kwotę 1276,2 tys. zł Urząd podejmował działania 
windykacyjne, nie dopuszczając do upływu terminu przedawnienia. Jednakże, w przypadku pięciu 
należności na łączną kwotę 197,2 tys. zł stwierdzono przerwę w podejmowaniu czynności 
egzekucyjnych. W jednym przypadku nie podjęto czynności egzekucyjnych wobec spadkobierców 
dłużników. Wobec uznania przez organy egzekucji za bezskuteczną odstąpiono od wszczynania 
kolejnych, gdyż generowałoby to jedynie koszty. Podejmowano jednak czynności, mające na celu 
doprowadzenie do zwiększenia dobrowolnego wykonania zobowiązania bez stosowania 
przymusu egzekucyjnego (w siedmiu przypadkach rozłożono spłatę zadłużenia na raty). 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W 2019 r. wykonanie wydatków w części 85/08 – województwo lubuskie wyniosło 1 908 633,7 tys. zł 
(w tym wydatki niewygasające z upływem 2019 r. – 1280,0 tys. zł) i było o 11,3% wyższe 
w porównaniu do 2018 r. (1 714 164,8 tys. zł17). 

Największe wzrosty wydatków w 2019 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej względem roku poprzedniego wynikały głównie: 

– ze zmian wprowadzonych w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r. (dział 855 Rodzina, 
rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2060 – wykonanie 762 687,8 tys. zł, wzrost wydatków 
w porównaniu do 2018 r. o 38,3% – 551 592,3 tys. zł), tj. przyznanie świadczeń wychowawczych 
na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę; 
w 2019 r. wypłacono 1 514 782 świadczenia; 

– z wypłaty świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych18, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów19, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów20 oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem”21 (dział 855, rozdz. 85502, § 2010 – wykonanie 388 102,2 tys. zł, wzrost wydatków 
w porównaniu do 2018 r. o 2,4% – 379 131,8 tys. zł); wyżej wymienione środki w 2019 r. 
przeznaczone były m.in. na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń 
opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia 
rodzicielskiego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych, specjalnych zasiłków 
opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz wydatki na pokrycie wypłaty jednorazowego 
świadczenia w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, a także wydatki związane z kosztami 
obsługi wyżej wymienionych zadań; 

                                                           
14  Doboru próby do badania dokonano w sposób celowy, kierując się niewielkim zakresem dokonanych czynności 

windykacyjnych w powiązaniu z okresem przeterminowania oraz kwotą zaległości, z pominięciem należności od dłużników 
alimentacyjnych.  

15  Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
16  Decyzje wydane przez Wojewodę Lubuskiego w latach 2012–2014. Koszty wydalenia cudzoziemców pochodzących z Nigerii, 

Armenii, Turcji, Rosji, Syrii, Gruzji i Wietnamu wynosiły od 144,83 zł do 6399,03 zł. 
17  W tym wydatki niewygasające z upływem 2018 r. – 985,0 tys. zł. 
18  Dz. U. z 2020 r. poz. 111, ze zm. 
19  Dz. U. z 2019 r. poz. 670, ze zm. 
20  Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, ze zm. 
21  Dz. U. z 2019 r. poz. 473, ze zm. 
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– z wprowadzenia od 1 lipca 2019 r. nowego dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 
wypłacanego na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego 
i dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, na każde umieszczone 
w tych placówkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, na które przysługuje dodatek 
w wysokości świadczenia wychowawczego; powyższy dodatek w województwie lubuskim 
wypłacany był w 12 powiatach; (dział 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych, § 2160 – wykonanie 1401,5 tys. zł, wzrost wydatków w porównaniu do 2018 r. 
o 773,3% – 160,5 tys. zł). 

Wydatki zrealizowane w 2019 r. stanowiły 99,2% planu po zmianach (1 924 378,7 tys. zł). W ustawie 
budżetowej na rok 2019 wydatki budżetu państwa w części 85/08 zostały zaplanowane w wysokości 
1 424 794,0 tys. zł. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 5.4. do niniejszej 
informacji. 

W 2019 r. Minister Finansów zwiększył plan wydatków budżetowych w części 85/08 środkami 
z rezerw celowych łącznie o 259 570,5 tys. zł – na podstawie 180 decyzji. Natomiast środkami 
z rezerwy ogólnej plan wydatków został zwiększony łącznie o 1.447,1 tys. zł – na podstawie 
dwóch decyzji22. 

Badanie wybranych tytułów rezerw celowych na kwotę 31 006,4 tys. zł (11,9% środków z rezerw 
celowych ogółem) oraz wszystkich środków z rezerwy ogólnej wykazało, że wnioskowanie o te środki 
wynikało z faktycznych potrzeb i zostały one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

W 2019 r. w części 85/08, na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
Wojewoda Lubuski 32 decyzjami dokonał blokady planowanych wydatków budżetowych w łącznej 
wysokości 11 942,5 tys. zł23. Przyczynami blokowania wydatków były opóźnienia w realizacji zadań 
(w przypadku jednej decyzji) oraz nadmiar posiadanych środków. Nie odnotowano przypadków 
blokowania wydatków w związku ze stwierdzoną niegospodarnością, a także zwłoki w podjęciu przez 
dysponenta części decyzji o blokowaniu wydatków, w sytuacji gdy znacznie wcześniej wiadomo było, 
że dany wydatek nie zostanie zrealizowany.  

Wśród zadań, które w 2019 r. w znacznym stopniu zostały ograniczone należy wskazać między 
innymi: 

– blokada łącznie 5228,9 tys. zł w rozdziale 85502, § 2010 (5188,4 tys. zł) oraz w rozdziale 85513 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów § 2010 (40,5 tys. zł) – powyższe środki zostały zablokowane w związku z mniejszą 
liczbą rodzin objętych wsparciem spowodowaną przekroczeniem kryterium dochodowego 
i brakiem prawa do świadczenia; 

– blokada łącznie 932,8 tys. zł w rozdziale 85216 Zasiłki stałe § 2030 (864,0 tys. zł) oraz w rozdziale 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 (68,8 tys. zł), związana 
z mniejszą niż przewidywano liczbą osób kwalifikujących się do przyznania przedmiotowej 
pomocy; 

– w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków: blokada 540,0 tys. zł w §§ 2810, 2830 
i 6230 oraz 465,9 tys. zł w § 6330 związane z rezygnacją poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego z realizacji pierwotnie planowanych zadań; 

– blokada 305,5 tys. zł w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej §§ 
6068 i 6069 – KW PSP aplikowała o środki na dofinansowanie projektu pn. „Razem za skuteczną, 
transgraniczną ochronę przed skutkami katastrof na terenie woj. Lubuskiego” w ramach programu 
EWT Polska – Brandenburgia 2014–2020; wniosek został odrzucony, w związku z czym środki nie 
zostały wykorzystane. 

W 2019 r. wykonanie wydatków LUW jako dysponenta III stopnia, wyniosło 54 813,6 tys. zł, tj. o 2,6% 
więcej niż w 2018 r. (53 429,4 tys. zł). Poziom zrealizowanych wydatków kształtował się zatem 
w latach 2018–2019 na zbliżonym poziomie. 

                                                           
22  Środki pochodzące z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na dotacje oraz wynagrodzenia bezosobowe. 
23  Pismem nr BP2.411.7.2019 z 23 grudnia 2019 r. Minister Finansów zwrócił się z prośbą o dokonywanie blokowania 

planowanych wydatków przez dysponentów części budżetowych w związku z możliwością przekazania ich do NFZ oraz do 
Funduszu Wsparcia Policji. W dniu 30 grudnia 2019 r. zablokowano łącznie 1891,9 tys. zł (tj. 15,8% zablokowanych 
wydatków ogółem).  
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W 2019 r. plan wydatków Urzędu jako dysponenta III stopnia został zwiększony środkami z rezerw 
celowych łącznie o 8238,7 tys. zł24. 

Znaczniejsze różnice w wykonaniu wydatków w 2019 r. względem roku poprzedniego, 
w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wynikały między innymi z: 

– konieczności przeprowadzenia pilnych napraw w serwerowni oraz wyposażenia w sprzęt 
Zespołów Ratownictwa Medycznego, a także zabezpieczenia właściwego funkcjonowania 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85144 System 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego: wykonanie 675,7 tys. zł, 
tj. wzrost o 179,8% do 2018 r. – 241,5 tys. zł); 

– pozyskania dodatkowych środków z rezerwy celowej na realizację zadań dotyczących 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczenia wychowawczego, 
w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2019 r. przepisów zmieniających ustawę o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw; wskutek wejścia w życie wyżej 
wymienione zmian istotnie wzrosła liczba dzieci, na które jest wypłacane świadczenie 
wychowawcze, co przełożyło się na zwiększenie napływu wniosków dotyczących koordynacji; 
przyznane środki zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie wydatków związanych 
z obsługą tych świadczeń; ponadto z rezerw celowych pozyskano także dodatkowe środki na 
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, co wpłynęło na liczbę załatwianych spraw (dział 
855 Rodzina, rozdz. 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: wykonanie 
w 2019 r. – 2109,4 tys. zł, tj. wzrost o 39,6% w porównaniu do 2018 r.); 

– zakończenia w 2019 r. realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”25 w ramach „Przebudowy, rozbudowy Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8” (dział 750, rozdział 75011, § 6050: 
wykonanie 4136,7 tys. zł, tj. spadek o 45,5% w porównaniu do 2018 r.). 

W 2019 r. wykonanie wydatków WINB wyniosło 1852,7 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach 
(1853,3 tys. zł) oraz o 20% więcej niż w 2018 r. (1544,5 tys. zł). Poza dwoma stwierdzonymi 
przypadkami nieznacznego przekroczenia planu finansowego realizacja wydatków przez WINB była 
zgodna z zasadami gospodarowania środkami publicznymi26.  

Wydatki na dotacje 

W 2019 r. wydatki na dotacje w części 85/08 – województwo lubuskie zrealizowano w łącznej kwocie 
1 736 627,9 tys. zł, co stanowiło 99,1% planu po zmianach (tj. 1 752 547,9 tys. zł). Ponadto w 2019 r. 
zadania realizowane w ramach Programu Maluch+ dofinansowano środkami z Funduszu Pracy 
w łącznej kwocie 3.766,0 tys. zł z planowanej 3.916,2 tys. zł (tj. 96,2%).  

Udział dotacji w wydatkach budżetu państwa w części 85/08 w 2019 r. wyniósł 91% – relacja ta 
w porównaniu do 2018 r. wzrosła o 4,3%. 

Najwyższe kwoty dotacji przekazano na sfinansowanie następujących zadań: 

– świadczenie wychowawcze (rozdz. 85501 § 2060) – 762 687,8 tys. zł; 
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502 § 2010) – 388 102,2 tys. zł; 
– realizowanych przez Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411 § 2110)  

– 80 772,0 tys. zł; 
– ratownictwo medyczne (rozdz. 85141 § 2840) – 75 363,3 tys. zł;  
– zasiłki stałe (rozdz. 85216 § 2030) – 42 909,4 tys. zł.  

Do jednostek samorządu terytorialnego przekazano dotacje w łącznej kwocie 1 618 680,0 tys. zł 
(95,3% dotacji objętych analizą27), w tym na: realizację zadań zleconych 1 408 228,0 tys. zł28, 

                                                           
24  Plan wydatków Urzędu, jako dysponenta III stopnia, został zwiększony środkami pochodzącymi z rezerw celowych poz. nr 8, 

9, 16, 20, 21, 22, 34, 49, 55, 73, 77, 81. 
25  Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu środków eEuropejskich w ramach POIiŚ (wykonanie wydatków w 2018 r. 

– 16 911,0 tys. zł, podczas gdy w 2019 r. – 3587,8 tys. zł). 
26  WINB dokonał wydatków z przekroczeniem planu finansowego na 2019 r. – w § 4010 (wynagrodzenia osobowe 

pracowników) o kwotę 495 zł oraz w § 4178 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 105 zł. 
27  Dział 010 rolnictwo i łowiectwo – 37 505,5 tys. zł; dział 600 transport i łączność – 62 013,1 tys. zł; dział 750 administracja 

publiczna – 17 025,6 tys. zł; dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 84 750,9 tys. zł; dział 801 
oświata i wychowanie – 47 428,0 tys. zł; dział 851 ochrona zdrowia – 88 491,7 tys. zł; dział 852 pomoc społeczna  
– 148 013,5 tys. zł; dział 855 rodzina – 1 212 438,7 tys. zł.  

28  Zadania realizowane przez: gminy – 1 263 642,0 tys. zł; powiaty – 117 491,0 tys. zł; samorząd województwa – 27 095,0 
tys. zł.  
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dofinansowanie zadań własnych 203 840,0 tys. zł29 oraz realizację zadań na podstawie porozumień 
6612,0 tys. zł.  

Najistotniejsze wydatki o charakterze dotacyjnym służyły dofinansowaniu zadań dotyczących: 
– dróg publicznych wojewódzkich (rozdz. 60013 § 2230) – 32 466,3 tys. zł; 
– wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104 § 2030) – 31 246,4 tys. zł; 
– postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095 § 2010) – 29 690,7 tys. zł; 
– kolejowych pasażerskich przewozów autobusowych (rozdz. 60003 § 2210) – 24 880,0 tys. zł; 
– domów pomocy społecznej (rozdz. 85202 § 2130) – 27 558 907 tys. zł. 

U dysponenta części 85/08 kontrolą objęto wydatki na dotacje w łącznej kwocie 279 212,4 tys. zł (tj. 16,1 
% wydatków na dotacje ogółem), przeznaczone na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch+” – 3468,0 tys. zł; 
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych – 7545,9 tys. zł; realizację rządowego programu „Aktywna tablica”  
– 826,1 tys. zł; realizację zadań przez komendy powiatowe PSP – 84 387,0 tys. zł; przedszkola  
– 31 246,4 tys. zł; ratownictwo medyczne – 75 363,3 tys. zł; zasiłki stałe – 42 909,4 tys. zł; drogi 
publiczne wojewódzkie – 33 466,3 tys. zł, a także wydatki ze środków Funduszu Pracy na 
dofinansowanie realizacji Programu Maluch+ w kwocie 3766,0 tys. zł (całość wydatkowanej kwoty). 
Ponadto w toku kontroli badaniem objęto wykorzystanie dotacji przez Miasto Gorzów Wlkp. w łącznej 
kwocie 111,9 tys. zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 
2017–2019 „Aktywna tablica”. 

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Nie stwierdzono istotnych odchyleń wykonania 
wydatków w odniesieniu do planu po zmianach (wykonanie wynosiło od 96,2% do 100% planowanej 
kwoty). 

Zaplanowane i przekazane środki wynikały z kalkulacji bieżących potrzeb zgłaszanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego i były przekazywane w terminie umożliwiającym realizację zadań.  

Ustalono, że w przypadku siedmiu gmin dotacje na zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem 
szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w łącznej kwocie 882,2 tys. zł zostały udzielone z naruszeniem terminu określonego 
w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie 
udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe w 2019 r.30. Jednakże terminy, w jakich Wojewoda przekazał dotacje, uzależnione były od 
terminów przyznania środków przez Ministra Finansów.  

Nie stwierdzono przypadków zwrotu dotacji z powodu zbyt późnego ich przekazania. Dysponent 
części przy udzielaniu dotacji zachował regułę wynikającą z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z którą kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych, bieżących 
i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że ustawy 
odrębne stanowią inaczej. W umowach o udzielenie dotacji zawierano postanowienia o obowiązku ich 
zwrotu w przypadku obniżenia kosztów realizacji zadania (m.in. na skutek otrzymania kar umownych 
i odszkodowań) wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości. Postanowienia te były egzekwowane. 

Dysponent części weryfikował osiągnięte efekty rzeczowe. Ponadto w ramach sprawowanego nadzoru, 
dysponent części kontrolował wykorzystanie udzielonych przez siebie dotacji. Każdorazowo 
Wojewoda był informowany o zrealizowaniu zaleceń lub działaniach podjętych w celu ich realizacji. 

Wskutek braku jednolitych zasad zatwierdzania rozliczeń dotacji, mimo sformułowania przez NIK 
wniosku w tym zakresie w toku kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. i deklaracji Wojewody 
o realizacji tego wniosku, ponownie stwierdzono przypadki zatwierdzenia rozliczeń rzeczowych 
i finansowych dotacji udzielonych z budżetu państwa w części 85/08 – województwo lubuskie, 
z naruszeniem art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. przez osoby nieposiadające 
stosownego upoważnienia.  

W 2019 r. WINB uczestniczył w projekcie wsparcia ze środków Pomocy Technicznej POIiŚ pn. Plan 
działań nadzoru budowlanego na lata 2019–2020. Całkowita wartość projektu na lata 2019–2020 

                                                           
29  Zadania realizowane przez: gminy – 135 950,0 tys. zł; powiaty – 34 319,0 tys. zł; samorząd województwa – 33 571,0 tys. zł. 
30  Dz. U. poz. 574. 
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w części realizowanej przez WINB wynosiła 608 tys. zł, w tym 517 tys. zł (85%) z dofinansowania 
unijnego31. Wojewoda Lubuski na realizację projektu przyznał środki w wysokości 294,0 tys. zł, 
z czego wykorzystano 260,0 tys. zł (88,4 tys. zł). Decyzją Wojewody Lubuskiego dokonano blokady 
planowanych na 2019 rok wydatków budżetowych na kwotę 31,5 tys. zł.32.  

Projekt nie był realizowany w WINB w pełni zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo- 
-finansowym. Z siedmiu kategorii objętych finasowaniem w ramach projektu WINB nie zrealizował 
wydatków w trzech kategoriach. Nie stwierdzono jednakże ryzyka niedotrzymania terminu realizacji 
zadań przez WINB w ramach POIiŚ. Fakt rozpoczęcia realizacji nowego zadania spowodował wzrost 
liczby kontroli „w trakcie budowy”, co jednak wobec braku zatrudnienia nowych pracowników, 
skutkowało zmniejszeniem liczby kontroli prowadzonych przez WINB w pozostałych obszarach 
(zwłaszcza kontroli obiektów w utrzymaniu). 

W kontrolowanych gminach badaniem objęto wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę 383,0 tys. zł. 

W ocenie NIK, kontrolowane gminy otrzymane środki wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem, 
w terminie realizując zadania, a następnie rzetelnie je rozliczając. W wyniku wykorzystania dotacji 
osiągnięto założone efekty. 

W wyniku niewłaściwie sprawowanego przez gminę Nowa Sól nadzoru nad realizacją, określonych 
uchwałą budżetową wydatków związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych 
i ćwiczeniowych dla uczniów, stwierdzono, że wszystkie prowadzone przez Miasto szkoły podstawowe 
dokonały w okresie od 7 sierpnia do 25 października 2019 r. zakupów podręczników, materiałów 
edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020, dla objętych badaniem kontrolnym uczniów 
klas III i IV, pomimo braku uwzględnienia wydatków na ten cel, w tym okresie, w ich planach 
finansowych33 (jak i w uchwale budżetowej Miasta na 2019 r.). 

Ponadto ustalono, że w Urzędzie nie prowadzono pełnej ewidencji księgowej wydatków poniesionych 
z dotacji na podręczniki, a otrzymane z budżetu państwa środki na te wydatki (w wysokości 
11,1 tys. zł) z opóźnieniem przekazano szkole niepublicznej, dla której Miasto było organem 
rejestrującym. 

Nieprawidłowości te, ze względu na skalę i charakter, nie miały wpływu na ocenę nadzoru 
sprawowanego przez dysponenta części 85/08. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wydatki na wynagrodzenia 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 85/08 zaplanowane na 2019 r. na kwotę 
157 872,7 tys. zł, zrealizowano w wysokości 156 805,9 tys. zł (tj. 99,3% planu po zmianach). 
W porównaniu do 2018 r. wydatki te zwiększyły się o 15,2%. Wydatki te stanowiły 8,2% wydatków 
części. 

Największy udział w wydatkach bieżących (61,0%) stanowiły wydatki na wynagrodzenia w części 
85/08, które w 2019 r. wyniosły 95 724,9 tys. zł (tj. 99,8% planu po zmianach) i w porównaniu do 
2018 r. były wyższe o 14,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego 
pełnozatrudnionego pracownika w części wyniosło 5193,4 zł, tj. o 16,9% więcej niż w 2018 r. 

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w części 85/08 wyniosło 1536 osób i było 
niższe w porównaniu do 2018 r. o 36 osób, tj. o 2,3%. Z kolei zatrudnienie według stanu na 31 grudnia 
2019 r. wyniosło 1589 osób i było wyższe od stanu na koniec 2018 r. o dziewięć osób. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 85/08 – województwo lubuskie 
zaprezentowano w załączniku nr 5.5. do niniejszej informacji. 

Wydatki bieżące LUW (dysponenta III stopnia) wyniosły 47 499,7 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach 
(47.863,6 tys. zł). W porównaniu do 2018 r. wydatki te zwiększyły się o 20,9%, na co wpływ 
w największym stopniu miał wzrost wynagrodzeń oraz otrzymanie dodatkowych środków 
pochodzących z rezerw celowych na realizację projektów pn. Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości 

                                                           
31  Beneficjentem środków, na podstawie umowy o dofinansowanie z 19 lipca 2019 r., był Główny Urząd Nadzoru Budowanego. 

WINB ponosił wydatki na realizację projektu na podstawie Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków 
kwalifikowalnych zawartego z GUNB w dniu 13 sierpnia 2019 r. 

32  Blokada dotyczyła niewykorzystanych środków na badania i transport próbek wyrobów budowlanych oraz wynagrodzeń 
I pochodnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu w ramach PT POIiŚ. 

33  Wartość badanych zakupów wyniosła 44,1 tys zł. Do 11 listopada 2019 r. zaplanowano na ten cel łącznie 2508,00 zł, 
a wartość ta dotyczyła dwóch z sześciu prowadzonych szkół.  
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obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Rozbudowa usług i podniesienie jakości 
działania Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach cudzoziemców. 

Największy udział w wydatkach bieżących (57,6%) stanowiły wydatki na wynagrodzenia Urzędu, 
które w 2019 r. wyniosły 27 346,5 tys. zł i były wyższe względem 2018 r. o 14,8%. Wpływ na 
powyższe miał wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2019 r., które wyniosło 5251 zł 
i było wyższe od wynagrodzenia w 2018 r. o 14,5% (w wyniku waloryzacji wynagrodzeń od 1 stycznia 
2019 r. o 2,3% – zgodnie z ustawą budżetową na 2019 r. oraz podwyżką wynagrodzeń od 1 lipca 
2019 r. wszystkich pracowników Urzędu decyzją Ministra Finansów34). 

Przeciętne zatrudnienie w LUW w 2019 r. wyniosło 434 osoby i kształtowało się na podobnym 
poziomie jak w roku 2018, w którym było ono niższe o jedną osobę. 

W 2019 r. Minister Finansów35 przekazał LUW jako dysponentowi III stopnia środki na 
wynagrodzenia/uposażenia wraz z pochodnymi (§§ 401-412) łącznie w wysokości 2.958,0 tys. zł 
w ramach następujących rezerw celowych: 

– poz. 49 – 2151,3 tys. zł, z czego 1746,5 tys. zł wykorzystano na wynagrodzenia/uposażenia 
z wyłączeniem nagród, odpraw oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (§§ 401–409), tj. na 
podwyżki dla 427 dotychczasowych pracowników oraz wynagrodzenia 38 pracowników nowo 
zatrudnionych; w efekcie kwota podwyżki na jeden etat miesięcznie wyniosła 626 zł brutto 
(podwyżką objęto 6 miesięcy 2019 r.); 

– poz. 73 – 225,0 tys. zł, z czego 176,5 tys. zł wykorzystano na wynagrodzenia/uposażenia 
z wyłączeniem nagród, odpraw oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (§§ 401–409), tj. na 
podwyżki dla 11 dotychczasowych pracowników oraz wynagrodzenia 2 pracowników nowo 
zatrudnionych; 

– poz. 9 – 426,5 tys. zł, z czego 290,8 tys. zł wykorzystano na wynagrodzenia/uposażenia 
z wyłączeniem nagród, odpraw oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (§§ 401–409), tj. na 
podwyżki dla 27 dotychczasowych pracowników oraz wynagrodzenia 10 pracowników nowo 
zatrudnionych; w efekcie kwota podwyżki na jeden etat miesięcznie wyniosła 655 zł brutto 
(podwyżką objęto 12 miesięcy 2019 r.); 

a także poz. 20 – 15,2 tys. zł, poz. 21 – 13,6 tys. zł, poz. 34 – 63,2 tys. zł oraz poz. 77 – 63,2 tys. zł. 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

W 2019 r. dysponent części 85/08 poniósł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
w wysokości 1654,8 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach (1660,8 tys. zł). Wydatki te względem roku 
2018 zwiększyły się o 4,5% i w strukturze wydatków dysponenta części stanowiły 0,1% wydatków 
ogółem (podobnie jak w 2018 r.). 

Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych LUW, zaplanowane na 2019 r. na kwotę 594,6 tys. zł 
zrealizowano w wysokości 591,4 tys. zł (tj. 99,5% planu po zmianach). W strukturze wydatków Urzędu 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2019 r. pozostawały na poziomie z 2018 r. i stanowiły 
1,1% wydatków ogółem (w 2018 r. – 1% wydatków ogółem). 

Wydatki majątkowe 

W 2019 r. wykonanie wydatków majątkowych w części 85/08 wyniosło 28 340,4 tys. zł (w tym 
wydatki niewygasające 1.280,0 tys. zł), tj. 99,7% planu po zmianach36.  

W porównaniu do 2018 r. wydatki majątkowe zmniejszyły się o 61.804,2 tys. zł, co w głównej mierze 
związane było z zakończeniem realizacji w poprzednim roku Programu  rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 oraz Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Największe 
zmniejszenia wydatków majątkowych wystąpiły w następujących pozycjach: 

                                                           
34  Decyzja nr MF/FS3.4143.3.196.2019.MF.4311 z dnia 26 września 2019 r. 
35  W 2019 r. Minister Finansów zwiększył plan wydatków budżetowych dysponenta części 85/08 środkami na wynagrodzenia 

i uposażenia wraz z pochodnymi, pochodzącymi między innymi z następujących pozycji rezerw celowych 44, 49, 69 i 73. 
Środki te przeznaczone zostały w szczególności na nowe etaty na zadania kontrolerskie i wyrównanie dysproporcji 
wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod 
nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności 
wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w Państwowej Straży Pożarnej oraz podwyżki dla pracowników 
Inspekcji Transportu Drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu 
Farmaceutycznego. 

36  Uwzględniono paragrafy wydatkowe z czwartą cyfrą 0–2, 8 i 9.  
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– rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (§ 6258 i 6259)  
– 4663 tys. zł; 

– rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 14 708,7 tys. zł, 

– rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 4022,0 tys. zł tys. zł, 

– rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 30 940,8 tys. zł. 

Wydatki majątkowe Urzędu, jako dysponenta III stopnia, w 2019 r. wyniosły 10 198,9 tys. zł (plan po 
zmianach 10 225,8 tys. zł) i były niższe względem poprzedniego roku o 20 130,0 tys. zł, co związane 
było w głównej mierze z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.” W ramach „Przebudowy, rozbudowy 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8”.  

W planie wydatków majątkowych ujęto 13 zadań o łącznej wartości 9011,0 tys. zł. Spośród 13 zadań 
ujętych w pierwotnym planie, sześć zadań o łącznej wartości 830,0 tys. zł nie zostało zrealizowanych, 
w tym zakup samochodu37 (130,0 tys. zł) i pięć zadań dotyczących zakupu sprzętu na wyposażenie 
magazynu przeciwpowodziowego (o łącznej wartości 700,0 tys. zł38). W trakcie roku do planu 
wprowadzono 14 zadań o łącznej wartości 1038,9 tys. zł39.  

W jednym przypadku Wojewoda Lubuski wystąpił do Ministra Finansów o wyrażenie zgody 
na dokonanie zmiany kwoty wydatków majątkowych o kwotę powyżej 100,0 tys. zł, tj. na podstawie 
art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Minister wyraził zgodę na zmniejszenie wydatków 
bieżących (w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o kwotę 240 tys. zł i przeniesienie jej na wydatki 
na zakupy inwestycyjne (rozdział 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego).  

Założone na 2019 r. efekty w ramach wydatków majątkowych zostały osiągnięte. Zrealizowano w 
szczególności zadania polegające na zakupie: trzech samochodów (w tym m.in.: samochodu w wersji 
Straży Granicznej „oznakowanego” służącego do przewozu sprzętu oznaczonego do działań minersko-
pirotechnicznych oraz funkcjonariuszy Zespołu Minersko-Pirotechnicznego); przełączników sieciowych 
wraz z licencjami na potrzeby delegatury LUW w Zielonej Górze, licencji FortiAnalyzer VM, mebli 
archiwalnych (projekt FAMI), sprzętu do właściwego funkcjonowania państwowego ratownictwa 
medycznego, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego i Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 
Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania dotyczące przebudowy, rozbudowy 
LUW oraz przebudowy budynku archiwum. 

Wydatki niewygasające 

W wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają w 2018 r.40 ujęto wydatki w łącznej 
wysokości 985,0 tys. zł (rozdział 75410 § 6060 – 685,0 tys. zł oraz rozdział 75478 – Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, § 6060 – 300,0 tys. zł). Do dnia 31 marca 2019 r. powyższe wydatki zostały 
zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem. 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy o budżetowej na rok 201941 do wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. 
ujęto zadanie, realizowane w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, pn. Budowa Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie na kwotę 1280 tys. zł, z terminem realizacji do 
30 kwietnia 2020 r. (rozdział 75411, § 6410). Przyczyną braku realizacji wydatków było opóźnienie 
w dostawie materiałów, jak również ryzyko nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych, 
mogących mieć wpływ na terminowość wykonania robót (tynki wewnętrzne). Do dnia 31 marca 
2020 r. ze środków niewygasających wydatkowano 284,2 tys. zł. Z informacji uzyskanych 
z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu wynikało, iż nie wystąpi zagrożenie 
braku wydatkowania tych środków.  

 

                                                           
37  Rozdział 75011. 
38  Najaśnica z agregatem, agregat prądotwórczy, motopompa na przyczepie, silnik zaburtowy, łódź. 
39  Wartość po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego. 
40  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346). 
41  Dz. U. poz. 2490. 
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Badanie próby wydatków 

W LUW badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 9760,5 tys. zł, tj. 17,8% całkowitej kwoty 
wydatków Urzędu. Próbę 40 dowodów/zapisów księgowych na kwotę 6266,4 tys. zł wylosowano42 
z populacji 2387 dowodów o wartości 18 062,2 tys. zł. Dodatkowo do badania wybrano w sposób 
celowy wydatki (dziewięć zapisów księgowych) na kwotę 3494,2 tys. zł. Zbadano 19 pozycji wydatków 
majątkowych na kwotę 7510,5 tys. zł oraz 30 pozycji wydatków bieżących na kwotę 2250,0 tys. zł. 
Stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące 
realizacji celów jednostki oraz zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi 
i obowiązującymi przepisami. 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków WINB na kwotę 280,3 tys. zł, tj. 15% całkowitej 
kwoty wydatków. Próbę 67 dowodów/zapisów księgowych wylosowano z populacji 1054 dowodów o 
wartości 1862 tys. zł. Wszystkie zbadane wydatki były legalne, celowe i gospodarne oraz zostały 
rzetelnie skalkulowane (wydatki te były zaplanowane po analizie faktycznych potrzeb i celowości ich 
poniesienia) oraz zostały dokonane do wysokości kwot ujętych w planie finansowym WINB. Jeden 
z 67 zbadanych dowodów na kwotę 14,2 tys. zł dotyczył wydatku majątkowego, który błędnie został 
zaklasyfikowany jako niemajątkowy (zakup wyposażenia). 

W wyżej wymienionych próbach wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyłączenia 
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych43. 

Analiza dwóch (z sześciu udzielonych w 2019 r.) postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 
przeprowadzonych przez Urząd w trybie przetargu nieograniczonego na łączną kwotę 855,2 tys. zł 
brutto (51,2% wartości umów zawartych w ich wyniku), oraz jednego postępowania 
przeprowadzonego w oparciu o uregulowania wewnętrzne, nie wykazała naruszenia przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwota wydatków poniesionych w 2019 r. w wyniku 
udzielonych ww. zamówień publicznych wyniosła 480,0 tys. zł. 

Zobowiązania 

Dysponent części 85/08 wg stanu na 31 grudnia 2019 r. posiadał zobowiązania  
w wysokości 8840,7 tys. zł (przy 7524,8 tys. zł w 2018 r.), zaś wysokość zobowiązań Urzędu wyniosła 
2645,7 tys. zł (przy 2257,0 tys. zł w 2018 r.). Głównym źródłem zobowiązań LUW były dodatkowe 
wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 2263,0 tys. zł, dostawy towarów, robót i usług  
– 382,7 tys. zł, w tym zakup energii za 1146,1,0 tys. zł. 

Zarówno u dysponenta części, jaki i dysponenta III stopnia, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

3.2.2.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W 2019 r. wydatki budżetu środków europejskich w części 85/08 wyniosły łącznie 14.141,8 tys. zł i 
zostały wykonane na poziomie 99,7% planu po zmianach. Wykonane wydatki dotyczyły działań 
realizowanych w ramach POIiŚ: 

– w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410, §§ 6057 
i 6067 – 10 554,0 tys. zł, 

– w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011, §§ 4027, 4047, 4117, 4127, 4307 i 6057  
– 3587,8 tys. zł. 

W ramach budżetu środków europejskich w 2019 r. planowane wydatki w trakcie roku zostały 
zwiększone o 5543,0 tys. zł środkami z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98). 
Wnioskowanie o środki z rezerw wynikało z faktycznych potrzeb związanych z koniecznością 
realizacji projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” i było celowe. 
Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem na zakup siedmiu sztuk 
średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego 
oraz zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych. 

Dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich przedstawiono w załączniku nr 5.6. do 
informacji. 

                                                           
42  Losowania dokonano przy pomocy programu Pomocnik Kontrolera metodą monetarną (Monetary Unit Sampling). Jest to 

metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji. 
43  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
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W 2019 r. wydatki budżetu środków europejskich Urzędu jako dysponenta III stopnia wyniosły łącznie 
3587,8 tys. zł i zostały wykonane na poziomie 98,8% planu po zmianach. Zrealizowane wydatki 
związane były z zakończeniem w 2019 r. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.” W ramach „Przebudowy, rozbudowy 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8”.  

Badanie 96,4% tych wydatków (pięć pozycji44 wydatków sfinansowanych ze środków europejskich, 
dotyczących dwóch umów) na łączną kwotę 3457,9 tys. zł, wykazało, że wydatki były zgodne 
z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, zostały 
dokonane w okresie kwalifikowalności, do wysokości planu finansowego i bez opóźnień. 

Kontrola wykorzystania przez KW PSP w 2019 r. środki na realizację projektu pn. Usprawnienie 
systemu ratownictwa na drogach (etap IV), w ramach POIiŚ wykazała, że realizacja projektu odbywała 
się zgodnie z założeniami merytorycznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie 
z harmonogramem – osiągnięto zakładany w 2019 r. postęp rzeczowy projektu. W związku z realizacją 
projektu wydatkowano 11 190,5 tys. zł, z czego 9511,9 tys. zł (85%) stanowiło dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. W ramach projektu KW PSP zakupiła przede wszystkim ciężkie i średnie samochody 
ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, które użytkowane są 
przez miejskie i powiatowe komendy Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim. 

3.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W wyniku badania 14 podzadań realizowanych w ramach wybranych pięciu zadań ujętych w budżecie 
zadaniowym dysponenta części 85/08 ustalono, że na ogół osiągano zakładane efekty rzeczowe. 
W szczególności osiągnięto następujące wartości mierników: 

a) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony ludności: 

– średni czas dotarcia na miejsce zdarzenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo- 
-Gaśniczego wyniósł 9 min. 50 sek. (wg planu 11 min. 45 sek.), 

– kontrolą, m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniom pożarowym i przestrzegania przepisów 
p-poż, objęto 2241 obiektów spośród ogólnej liczby 2003 obiektów wymagających kontroli,  
tj. 112% (wg planu 95%); 

b) Oświata i wychowanie: 

– zatrudniono 34 doradców metodycznych (według planu 43 doradców); niższy poziom 
wykonania miernika wynikał z braku chętnych nauczycieli wybranych specjalności 
do pełnienia funkcji doradcy metodycznego – dwukrotnie podejmowana próba naboru nie 
dała pozytywnych rezultatów, 

– edukacją pozalekcyjną i pozaszkolną objęto 41% ogólnej liczby uczniów z terenu 
województwa lubuskiego (wg planu 40,49%), 

– różnymi formami wypoczynku zostało objętych 2779 uczniów (wg planu 3775 uczniów); 
niższy poziom wykonania miernika wynikał ze znaczącego wzrostu w 2019 r. kosztów 
uczestnictwa jednej osoby w wypoczynku, co przełożyło się na mniejszą liczbę uczniów, która 
mogła skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku, 

– edukacją przedszkolną objęto 87,7% dzieci w wieku 3–5 lat z terenu województwa lubuskiego 
(wg planu 85%); 

c) System ochrony środowiska i informacji o środowisku: 

– spośród ogółu przeprowadzonych kontroli z wyjazdem w teren, 11,35% stanowiły kontrole 
z pomiarami (wg planu 9,56%), 

– w 2019 r. 12 osób nabyło uprawnienia w gospodarowaniu odpadami przy czterech regionach 
gospodarowania odpadami (wg planu 25 osób w czterech regionach); w 2019 r. w wyniku 
naboru do egzaminu przyznającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami 
przystąpiło 13 osób, w tym jedna nie zdała; 

d) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu: 

– sporządzono jeden nowy program ochrony powietrza (wg planu dwa programy); w ramach 
realizacji zadania wykonane zostały trzy opracowania do realizowanych programów ochrony 
powietrza, w tym jeden program ochrony powietrza; 

                                                           
44  Pięć operacji o najwyższej wartości z konta 227 – Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich. 
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e) Wspieranie rodziny: 

– wsparciem objęto 146 539 rodzin (wg planu 129 711 rodzin); zwiększenie liczby rodzin 
spowodowane było przyznaniem od 1 lipca 2019 r. świadczenia wychowawczego na każde dziecko, 

– pieczą zastępczą objęto 2581 dzieci (wg planu 2502 dzieci), a wsparciem asystenta rodziny 
objęto 3804 dzieci (wg planu 4051 dzieci); zmiany wartości przedmiotowych mierników 
wynikały z rezygnacji części rodzin ze wsparcia w formie asystenta rodziny przy 
jednoczesnym wzroście liczby dzieci w pieczy zastępczej o 3,2% względem 2018 r. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2019 r. przez 
dysponenta części 85/08 – województwo lubuskie, a także sprawozdań jednostkowych LUW oraz 
WINB (dysponenci III stopnia): 

– o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
– z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
– z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
– z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW); 
– z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 

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

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

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

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

oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Zarówno sprawozdania jednostkowe jak i sprawozdania łączne zostały podpisane przez osoby 
upoważnione oraz zostały przekazane właściwym odbiorcom z zachowaniem terminów określonych 
w rozporządzeniach Ministra Finansów: z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej45; dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych46 oraz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym47. 

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych 
jednostek (dysponenci III stopnia), z uwzględnieniem złożonych korekt, były prawidłowe, zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych sprawozdań. 

W dwóch skontrolowanych jednostkach stwierdzono błędy w księgach rachunkowych polegające na: 

– braku przypisania w księgach rachunkowych Urzędu należności z tytułu kosztów postępowania 
przed Komisją, pozostałych do zapłaty na koniec 2019 r. w wysokości 1010 zł (w celu usunięcia 
nieprawidłowości sformułowano wniosek pokontrolny); 

– błędnym ujęciu w księgach rachunkowych WINB zakupu przełącznika Extreme Networks 
o wartości 14 206,50 zł. Zakupiony przełącznik został zaksięgowany na koncie 013 – pozostałe 
środki trwałe, a wydatek sfinansowany w § 4210 – jako zakup materiałów i wyposażenia, zamiast 
jako zakup środka trwałego w budowie (odpowiednio konto 080 oraz § 6060). 

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na prawidłowość sporzadzonych sprawozdań 
jednostkowych. 

                                                           
45  Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.  
46  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
47  Dz. U. z 2020 r. poz. 704.   
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Wystąpienia pokontrolne związane z kontrolą wykonania budżetu państwa w części 85/08  
– województwo lubuskie, skierowano do Wojewody Lubuskiego oraz kierowników czterech 
pozostałych skontrolowanych jednostek.  

W wystąpieniach pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek sformułowano wnioski 
dotyczące wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości polegających m.in. na: 

1) do Wojewody Lubuskiego:  
– nieujęciu w księgach rachunkowych Urzędu należności z tytułu kosztów postępowania 

w sprawach o zdarzenia medyczne, 
– zatwierdzaniu rozliczeń rzeczowych i finansowych dotacji przez osoby, które nie posiadały 

stosownego upoważnienia; 
2) do Prezydenta Nowej Soli:  

– nieterminowym przekazywaniu niepublicznej szkole podstawowej dotacji celowych 
z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów 
tej szkoły, 

– nierzetelnym sprawowaniu nadzoru nad realizacją planów finansowych przez prowadzone 
szkoły podstawowe, 

– braku wyodrębnionej ewidencji księgowej wszystkich wydatków dokonywanych ze środków 
otrzymanych dotacji celowych. 

Do wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia wniósł Wojewoda Lubuski. Pozostali kierownicy 
poinformowali, że nie wnoszą zastrzeżeń. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Imię i nazwisko 

kierownika jednostki 
kontrolowanej 

Ocena kontrolowanej 
działalności1) 

1. Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wlkp. Władysław Dajczak P 

2. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Robert Lacroix P 

3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Patryk Maruszak P 

4. Urząd Miejski w Drezdenku Karolina Piotrowska P 

5. Urząd Miejski w Nowej Soli Jacek Milewski O 

1) Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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5.2. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/08 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/08 – województwo lubuskie dokonano stosując kryteria48 oparte 
na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku49. 

Dochody (D)50:      63 648,0 tys. zł  

Wydatki (W)51:     1 922 755,5 tys. zł   

Łączna kwota (G = D + W):    1 922 755,5 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) = 1 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   Ocena cząstkowa wydatków:  (5) pozytywna 

Łączna ocena wydatków ŁO52:    (5) pozytywna  

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna  

 

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

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
51  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, które nie 

wygasły z upływem roku. 
52  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/08 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 62 932,7 51 161,0 63 648,0 101,1 124,4 
1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 6 484,3 5 893,0 6 775,3 104,5 115,0 

1.1. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa 8,6 0,0 12,1 140,7 - 

1.1.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

8,6 0,0 12,1 140,7 - 

1.2. 01008 - Melioracje wodne 0,4 0,0 0,5 125,0 - 

1.2.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

0,4 0,0 0,5 125,0 - 

1.3. 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych 63,7 37,0 64,0 100,5 173,0 

1.3.1. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

44,6 30,0 52,7 118,2 175,7 

1.3.2. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

0,1 0,0 0,2 200,0 - 

1.3.3. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 18,8 7,0 10,8 57,4 154,3 
1.3.4. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,2 0,0 0,3 150,0 - 

1.4. 01032 - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 560,1 500,0 571,0 101,9 114,2 

1.4.1. 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  

3,8 4,0 4,1 107,9 102,5 

1.4.2. § 0830 - Wpływy z usług 553,0 496,0 530,3 95,9 106,9 

1.4.3. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 0,0 10,2 - - 

1.4.4. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 0,0 0,2 200,0 - 
1.4.5. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  3,2 0,0 26,2 818,8 - 

1.5. 01033 - Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 516,1 500,0 572,3 110,9 114,5 

1.5.1. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

2,9 5,0 4,1 141,4 82,0 

1.5.2. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 34,6 50,0 31,4 90,8 62,8 
1.5.3. § 0830 - Wpływy z usług 462,8 440,0 531,8 114,9 120,9 
1.5.4. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,6 - - 

1.5.5 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów  
z lat ubiegłych  0,2 0,0 3,8 1 900,0 - 

1.5.6 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 11,6 0,0 0,5 4,3 - 

1.5.7 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  4,0 5,0 0,1 2,5 2,0 

1.6. 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii 5 264,5 4 856,0 5 403,7 102,6 111,3 

1.6.1. 
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych  

12,0 0,0 34,1 284,2 - 

1.6.2. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

13,3 0,0 38,6 290,2 - 
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1.6.3. 

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego i prokuratorskiego 

0,0 0,0 0,2 - - 

1.6.4. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

0,5 0,0 1,3 260,0 - 

1.6.5. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 5 145,0 4 826,0 5 293,5 102,9 109,7 

1.6.6. 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  

42,0 30,0 30,5 72,6 101,7 

1.6.7. 
§ 0910 - Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat 

0,0 0,0 0,7 - - 

1.6.8. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,5 0,0 1,0 200,0 - 

1.6.9. § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych  0,6 0,0 2,6 433,3 - 

1.6.10. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  50,6 0,0 1,2 2,4 - 

1.7. 01041 - Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 11,6 0,0 19,1 164,7 - 

1.7.1. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  6,9 0,0 16,6 240,6 - 

1.7.2. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 4,7 0,0 0,9 19,1 - 

1.7.3. 

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub = w nadmiernej wysokości  

0,0 0,0 1,0 - - 

1.7.4. 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,0 0,0 0,6 - - 

1.8. 01095 - Pozostała działalność 59,3 0,0 132,6 223,6 - 
1.8.1. § 0690 -Wpływy z różnych opłat 0,0 0,0 81,5 - - 

1.8.2. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,3 0,0 0,0 0,0 - 

1.8.3. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

58,1 0,0 51,1 88,0 - 

1.8.4. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,9 0,0 0,0 0,0 - 

2. 020 - Leśnictwo 0,0 0,0 7,8 - - 
2.1. 02095 - Pozostała działalność 0,0 0,0 7,8 - - 

2.1.1. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,0 0,0 7,8 - - 
3. 050 - Rybołówstwo i rybactwo 18,7 0,0 1,5 8,0 - 

3.1. 05003 - Państwowa Straż Rybacka 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

3.1.1. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,1 0,0 0,0 0,0 - 
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3.2. 

05011 - Program Operacyjny Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program 
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 

18,6 0,0 1,5 8,1 - 

3.2.1. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,9 0,0 1,5 166,7 - 

3.2.2. 

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

13,3 0,0 0,0 0,0 - 

3.2.3. 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

4,4 0,0 0,0 0,0 - 

4. 500 - Handel 69,3 32,0 84,3 121,6 263,4 
4.1. 50001 - Inspekcja Handlowa 69,3 32,0 84,3 121,6 263,4 

4.1.1. 
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych  

28,1 15,0 31,2 111,0 208,0 

4.1.2. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

16,1 12,0 30,9 191,9 257,5 

4.1.3. § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych  
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  0,2 0,0 0,3 150,0 - 

4.1.4. § 0830 - Wpływy z usług 8,2 5,0 14,3 174,4 286,0 
4.1.5. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,3 0,0 2,2 733,3 - 

4.1.6. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 16,3 0,0 5,4 33,1 - 

4.1.7. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,1 0,0 0,0 0,0 - 
5. 600 - Transport i łączność 1 543,2 2 755,0 1 633,7 105,9 59,3 

5.1. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 0,4 0,0 0,8 200,0 - 
5.1.1. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,4 0,0 0,8 200,0 - 

5.2. 60015 - Drogi publiczne w miastach 
na prawach powiatu  77,8 0,0 0,0 0,0 - 

5.2.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,2 0,0 0,0 0,0 - 

5.2.2. 
§ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności, dotyczące wydatków 
majątkowych 

77,6 0,0 0,0 0,0 - 

5.3. 60016 - Drogi publiczne gminne 246,4 0,0 0,0 0,0 - 

5.3.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,3 0,0 0,0 0,0 - 

5.3.2. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 9,8 0,0 0,0 0,0 - 

5.3.3. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

175,7 0,0 0,0 0,0 - 
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5.3.4. 

§ 6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 
dochodów majątkowych 

59,8 0,0 0,0 0,0 - 

5.3.5. 
§ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji 
oraz płatności, dotyczące wydatków 
majątkowych 

0,8 0,0 0,0 0,0 - 

5.4. 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego 1 101,7 2 633,0 1 524,6 138,4 57,9 

5.4.1. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

1 070,3 2 600,0 1 509,1 141,0 58,0 

5.4.2. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

2,0 2,0 2,9 145,0 145,0 

5.4.3. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  1,4 0,0 5,7 407,1 - 

5.4.4. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 2,5 1,0 0,6 24,0 60,0 

5.4.5. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  25,5 30,0 6,3 24,7 21,0 
5.5. 60095 - Pozostała działalność  116,9 122,0 108,3 92,6 88,8 

5.5.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

116,9 122,0 108,3 92,6 88,8 

6. 630 - Turystyka 4,5 0,0 8,5 188,9 - 
6.1. 63095 - Pozostała działalność 4,5 0,0 8,5 188,9 - 

6.1.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

4,5 0,0 8,5 188,9 - 

7. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 28 702,5 23 376,0 28 250,6 98,4 120,9 

7.1. 70005 - Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 28 702,5 23 376,0 28 250,6 98,4 120,9 

7.1.1. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 1 564,8 0,0 463,5 29,6 - 

7.1.2. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,1 - - 

7.1.3. § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 2 091,9 0,0 654,1 31,3 - 

7.1.4. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

25 039,9 23 376,0 27 118,4 108,3 116,0 

7.1.5. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

3,6 0,0 0,1 2,8 - 

7.1.6. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2,3 0,0 14,4 626,1 - 

8. 710 - Działalność usługowa 453,7 265,0 560,7 123,6 211,6 
8.1. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 4,9 0,0 2,9 59,2 - 

8.1.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

4,9 0,0 2,9 59,2 - 

8.2. 71015 - Nadzór budowlany 448,8 265,0 557,8 124,3 210,5 

8.2.1. § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  201,2 60,0 215,5 107,1 359,2 

8.2.2. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

102,0 45,0 254,0 249,0 564,4 
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8.2.3. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

0,2 0,0 0,0 0,0 - 

8.2.4. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 90,8 150,0 55,8 61,5 37,2 

8.2.5. 
§ 0910 - Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat 

0,4 0,0 0,6 150,0 - 

8.2.6. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,2 0,0 0,2 100,0 - 

8.2.7. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 7,5 0,0 0,0 0,0 - 

8.2.8. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  20,7 10,0 27,2 131,4 272,0 

8.2.9. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

25,6 0,0 4,5 17,6 - 

8.2.10. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,2 0,0 0,0 0,0 - 

9. 750 - Administracja publiczna 5 712,4 4 324,0 6 465,9 113,2 149,5 
9.1. 75011 - Urzędy wojewódzkie 5 658,9 4 304,0 6 411,4 113,3 149,0 

9.1.1. 
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych  

258,1 0,0 14,1 5,5 - 

9.1.2. 
§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości  

1 341,5 890,0 1 747,9 130,3 196,4 

9.1.3. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

0,1 0,0 0,1 100,0 - 

9.1.4. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 305,1 160,0 420,1 137,7 262,6 

9.1.5. 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  

127,4 134,0 116,3 91,3 86,8 

9.1.6. § 0830 - Wpływy z usług 1,2 0,0 3,2 266,7 - 

9.1.7. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,0 0,0 1,0 - - 

9.1.8. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  2,6 0,0 2,4 92,3 - 

9.1.9. § 0930 - Wpływy z opłat paszportowych 
oraz iujpozostałych opłat konsularnych 3 531,8 3 100,0 3 932,9 111,4 126,9 

9.1.10. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 38,8 0,0 29,5 76,0 - 

9.1.11. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 20,5 0,0 45,2 220,5 - 

9.1.12. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  8,3 0,0 11,4 137,3 - 

9.1.13. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

22,5 20,0 31,1 138,2 155,5 

9.1.14. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,0 0,0 17,7 - - 
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9.1.15. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1,0 0,0 38,5 3 850,0 - 

9.2. 75046 - Komisje egzaminacyjne 19,8 20,0 18,6 93,9 93,0 

9.2.1. 

§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 
i innych duplikatów 

19,4 0,0 15,7 80,9 - 

9.2.2. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,4 20,0 2,9 725,0 14,5 
9.3. 75095 - Pozostała działalność 33,7 0,0 35,9 106,5 - 

9.3.1. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

6,2 0,0 5,0 80,6 - 

9.3.2. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  1,9 0,0 2,5 131,6 - 

9.3.3. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 25,5 0,0 28,3 111,0 - 

9.3.4. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,1 0,0 0,1 100,0 - 
10. 752 - Obrona narodowa 0,0 0,0 0,8 - - 

10.1. 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,0 0,0 0,8 - - 

10.1.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,8 - - 

11. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 155,4 62,0 214,8 138,2 346,5 

11.1. 75410 - Komendy Wojewódzkie PSP 35,7 14,0 104,6 293,0 747,1 

11.1.1. 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  

13,0 12,0 11,0 84,6 91,7 

11.1.2. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,4 0,0 0,0 0,0 - 

11.1.3. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 1,2 0,0 0,7 58,3 - 

11.1.4. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 19,2 0,0 91,0 474,0 - 

11.1.5. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  1,9 2,0 1,9 100,0 95,0 
11.2. 75411 - Komendy powiatowe PSP 119,7 48,0 110,2 92,1 229,6 

11.2.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 

11.2.2. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

119,4 48,0 110,2 92,3 229,6 

11.2.3. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,3 0,0 0,0 0,0 - 

11.3. 75415 - Zadania ratownictwa górskiego 
i wodnego 2,2 0,0 0,2 9,1 - 

12. 755 - Wymiar sprawiedliwości  2,2 0,0 0,2 9,1 - 
12.1. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 2,2 0,0 0,2 9,1 - 

12.1.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,2 0,0 0,0 0,0 - 

12.1.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

2,0 0,0 0,0 0,0 - 

12.1.3. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,2 - - 
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13. 801 - Oświata i wychowanie 183,4 16,0 20,5 11,2 128,1 
13.1. 80101 -Szkoły podstawowe 156,8 0,0 1,2 0,8 - 

13.1.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

5,3 0,0 0,1 1,9 - 

13.1.2. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 0,0 0,0 0,0 - 

13.1.3. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

131,9 0,0 1,1 0,8 - 

13.1.4. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 19,5 0,0 0,0 0,0 - 

13.2. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 6,4 0,0 0,0 0,0 - 

13.2.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,1 0,0 0,0 0,0 - 

13.2.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

3,3 0,0 0,0 0,0 - 

13.2.3. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3,0 0,0 0,0 0,0 - 

13.3. 80104 - Przedszkola 1,3 0,0 0,0 0,0 - 

13.3.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1,3 0,0 0,0 0,0 - 

13.4. 80105 - Przedszkola specjalne 0,0 0,0 1,4 - - 

13.4.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 1,4 - - 

13.5. 80110 - Gimnazja 3,9 0,0 0,0 0,0 - 

13.5.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3,9 0,0 0,0 0,0 - 

13.6. 80111 - Gimnazja specjalne 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

13.6.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,1 0,0 0,0 - - 

13.7. 80115 - Technika 0,0 0,0 0,9 - - 

13.7.1. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,0 0,0 0,9 - - 

13.8. 80120 - Licea ogólnokształcące 0,0 0,0 0,9 - - 

13.8.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,9 - - 

13.9. 80136 - Kuratoria oświaty 12,6 13,0 14,8 117,5 113,8 

13.9.1. 

§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 
i innych duplikatów 

12,6 13,0 13,4 106,3 103,1 

13.9.2. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,0 0,0 1,4 - - 

13.10. 80150 - Realizacja zadań wymagających 0,3 0,0 0,0 0,0 - 
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stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych 

13.10.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,3 0,0 0,0 0,0 - 

13.11. 

80153 - Zapewnienie uczniom prawa 
do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

0,0 0,0 0,2 - - 

13.11.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,2 - - 

13.12. 80195 - Pozostała działalność 2,0 3,0 2,0 100,0 66,7 

13.12.1. 
§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości  

2,0 3,0 2,0 100,0 66,7 

14. 851 - Ochrona zdrowia 3 353,1 2 663,0 3 057,1 91,2 114,8 
14.1 85132 - Inspekcja Sanitarna  2 735,6 2 399,0 2 674,2 97,8 111,5 

14.1.1. 
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych  

13,5 5,0 12,6 93,3 252,0 

14.1.2. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

76,3 42,0 87,7 114,9 208,8 

14.1.3. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

8,4 6,0 7,8 92,9 130,0 

14.1.4. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 451,0 378,0 469,2 104,0 124,1 
14.1.5. § 0830 - Wpływy z usług 2 135,5 1 954,0 2 071,9 97,0 106,0 

14.1.6. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 0,0 3,7 - - 

14.1.7. 
§ 0910 - Wpływy z odsetek 
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat 

7,3 7,0 6,1 83,6 87,1 

14.1.8. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,6 1,0 0,1 16,7 10,0 

14.1.9. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 5,4 0,0 0,7 13,0 - 

14.1.10. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 4,6 0,0 5,3 115,2 - 

14.1.11. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  33,0 6,0 9,1 27,6 151,7 
14.2. 85133 - Inspekcja Farmaceutyczna 138,3 200,0 144,2 104,3 72,1 

14.2.1. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

78,1 0,0 15,5 19,8 - 

14.2.2. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 58,2 200,0 128,7 221,1 64,4 
14.2.3. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  2,0 0,0 0,0 0,0 - 
14.3. 85141- Ratownictwo medyczne 357,7 64,0 154,5 43,2 241,4 

14.3.1.. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

223,1 0,0 22,2 10,0 - 

14.3.2 § 0690 -Wpływy z różnych opłat 0,0 64,0 0,0 - 0,0 
14.3.3 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  17,2 0,0 14,3 83,1 - 

14.3.4 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

116,7 0,0 112,3 96,2 - 

14.3.5. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,7 0,0 5,7 814,3 - 
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14.4 
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

30,9 0,0 13,1 42,4 - 

14.4.1. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 30,9 0,0 13,1 42,4 - 

14.5. 85195 - Pozostała działalność 90,6 0,0 71,1 78,5 - 

14.5.1. 
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych  

4,3 0,0 3,8 88,4 - 

14.5.2. § 0690 -Wpływy z różnych opłat 85,7 0,0 67,3 78,5 - 

14.5.3. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,6 0,0 0,0 0,0 - 

15. 852 - Pomoc społeczna 504,7 187,0 470,1 93,1 251,4 

15.1. 85202 - Domy pomocy społecznej 0,2 0,0 0,0 0,0 - 

15.1.1. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,2 0,0 0,0 0,0 - 

15.2. 85203 - Ośrodki wsparcia 134,0 104,0 177,7 132,6 170,9 

15.2.1. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 0,0 0,0 0,5 - - 

15.2.2. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

132,7 104,0 177,2 133,5 170,4 

15.2.3. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1,3 0,0 0,0 0,0 - 

15.3. 

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

3,1 0,0 4,1 132,3 - 

15.3.1. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 1,4 0,0 0,3 21,4 - 

15.3.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

1,7 0,0 3,8 223,5 - 

15.4. 
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 

28,6 0,0 25,2 88,1 - 

15.4.1. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,1 0,0 0,0 0,0 - 

15.4.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

28,5 0,0 25,2 88,4 - 

15.5. 85216 - Zasiłki stałe  252,1 0,0 193,8 76,9 - 
15.5.1. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  2,7 0,0 5,6 207,4 - 

15.5.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

249,3 0,0 185,6 74,4 - 
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15.5.3. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,1 0,0 2,6 2 600,0 - 

15.6. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 0,2 0,0 8,5 4 250,0 - 

15.6.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,0 0,0 0,4 - - 

15.6.2. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,1 0,0 0,4 400,0 - 

15.6.3. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,1 0,0 3,0 3 000,0 - 

15.6.4. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 4,7 - - 

15.7. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 78,7 83,0 58,5 74,3 70,5 

15.7.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

78,7 83,0 45,9 58,3 55,3 

15.7.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,0 0,0 11,4 - - 

15.7.3. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 1,2 - - 

15.8. 85230 - Pomoc w zakresie dożywania  2,1 0,0 2,3 109,5 - 

15.8.1. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 1,4 0,0 0,3 21,4 - 

15.8.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,7 0,0 1,9 271,4 - 

15.8.3. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,1 - - 

15.9. 85278 - Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 0,3 0,0 0,0 0,0 - 

15.9.1. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,3 0,0 0,0 0,0 - 

15.10. 85295 - Pozostała działalność 5,4 0,0 0,0 0,0 - 

15.10.1. 
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych  

5,0 0,0 0,0 0,0 - 

15.10.2. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 0,4 0,0 0,0 0,0 - 

16. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 725,9 1 496,0 1 276,3 73,9 85,3 

16.1. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 99,0 95,0 132,2 133,5 139,2 

16.1.1. § 2350 - Dochody budżetu państwa związane 98,7 95,0 132,2 133,9 139,2 
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z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

16.1.2. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,3 0,0 0,0 0,0 - 

16.2. 85333 - Powiatowe urzędy pracy 1 626,9 1 401,0 1 144,1 70,3 81,7 

16.2.1. 
§ 0620 -Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

68,4 72,0 54,8 80,1 76,1 

16.2.2. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 558,5 1 329,0 1 089,3 69,9 82,0 
17. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 4,1 0,0 16,3 397,6 - 

17.1. 
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także szkolenia młodzieży 

0,4 0,0 3,1 775,0 - 

17.1.1. 

§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego i prokuratorskiego 

0,0 0,0 1,2 - - 

17.1.2. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,4 0,0 0,1 25,0 - 

17.1.3. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,1 - - 

17.1.4. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 1,7 - - 

17.2. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 3,6 0,0 10,2 283,3 - 

17.2.1. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

2,0 0,0 10,2 510,0 - 

17.2.2. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1,6 0,0 0,0 0,0 - 

17.3. 85495 - Pozostała działalność 0,1 0,0 3,0 3 000,0 - 

17.3.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,1 0,0 3,0 3 000,0 - 

18. 855 - Rodzina 13 806,2 9 959,0 14 572,8 105,6 146,3 
18.1. 85501 - Świadczenia wychowawcze 857,0 0,0 1 008,4 117,7 - 

18.1.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

12,6 0,0 20,0 158,7 - 

18.1.2. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  41,4 0,0 66,9 161,6 - 
18.1.3. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,2 0,0 0,5 250,0 - 

18.1.4. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

801,6 0,0 921,0 114,9 - 

18.1.5. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1,2 0,0 0,0 0,0 - 

18.2. 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

12 881,0 9 959,0 13 539,2 105,1 135,9 
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18.2.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

22,6 0,0 20,3 89,8 - 

18.2.2. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  121,1 0,0 95,8 79,1 - 
18.2.3. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,8 0,0 1,0 125,0 - 

18.2.4. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

11 660,4 9 959,0 12 419,7 106,5 124,7 

18.2.5. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

1 076,1 0,0 1 002,4 93,2 - 

18.3. 85503 - Karta dużej rodziny 1,0 0,0 1,9 190,0 - 

18.3.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

1,0 0,0 1,9 190,0 - 

18.4. 85504 - Wspieranie rodziny 18,8 0,0 6,1 32,4 - 

18.4.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,1 0,0 0,0 0,0 - 

18.4.2. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 0,0 0,1 100,0 - 

18.4.3. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

1,5 0,0 2,3 153,3 - 

18.4.4. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 17,1 0,0 3,7 21,6 - 

18.5. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1,6 0,0 14,0 875,0 - 
18.5.1. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 0,0 0,6 600,0 - 

18.5.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

1,5 0,0 0,2 13,3 - 

18.5.3. 

§ 6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 
dochodów majątkowych 

0,0 0,0 13,2 - - 

18.6. 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów 
dziecięcych 42,8 0,0 0,0 0,0 - 

18.6.1. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,2 0,0 0,0 0,0 - 

18.6.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

42,6 0,0 0,0 0,0 - 
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18.7. 85508 - Rodziny zastępcze 4,0 0,0 1,0 25,0 - 
18.7.1. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,1 - - 

18.7.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,0 0,0 0,9 - - 

18.7.3. § 2950 - Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4,0 0,0 0,0 0,0 - 

18.8. 

85513 - Składki na ubezp. zdrow. opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne oraz pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

0,0 0,0 2,2 - - 

18.8.1. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 0,0 0,0 0,1 - - 

18.8.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

0,0 0,0 2,1 - - 

19. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 194,9 125,0 204,3 104,8 163,4 

19.1. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi 34,8 0,0 0,0 0,0 - 

19.1.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

34,8 0,0 0,0 0,0 - 

19.2. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji 1,9 0,0 0,0 0,0 - 

19.2.1. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,1 0,0 0,0 0,0 - 

19.2.2. 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

1,8 0,0 0,0 0,0 - 

19.3. 90014 - Inspekcja Ochrony Środowiska 156,0 98,0 182,5 117,0 182,5 

19.3.1. 
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych  

61,5 23,0 46,0 74,8 200,0 

19.3.2. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

85,1 75,0 130,4 153,2 173,9 

19.3.3. 
§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

0,1 0,0 0,1 100,0 - 

19.3.4. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 1,4 0,0 3,4 242,9 170,0 

19.3.5. 
§ 0910 - Wpływy z odsetek od 
nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i opłat 

5,1 0,0 0,8 15,7 - 

19.3.6. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 0,6 0,0 0,0 0,0 - 

19.3.7. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  2,2 0,0 1,8 81,8 - 

19.4. 90026 - Pozostałe działania związane 
z gospodarką odpadami 0,0 25,0 21,8 - 87,2 

19.4.1. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,0 0,0 0,2 - - 
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19.4.2. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

0,0 25,0 21,6 - 86,4 

19.5. 90095 - Pozostała działalność 2,2 0,0 0,0 0,0 - 

19.5.1. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

2,2 0,0 0,0 0,0 - 

20. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 14,2 10,0 26,5 186,6 265,0 

20.1. 92121 - Wojewódzkie Urzędy Ochrony 
Zabytków 14,2 10,0 26,5 186,6 265,0 

20.1.1. 
§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych  

5,1 5,0 0,6 11,8 12,0 

20.1.2. 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych  

3,1 4,0 15,2 490,3 380,0 

20.1.3. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

20.1.4. 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

0,0 0,0 0,1 - - 

20.1.5. § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat 
ubiegłych 0,0 0,0 10,0 - - 

20.1.6. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  5,9 1,0 0,6 10,2 60,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz.U. poz. 198). Decyzją Ministra Finansów plan dochodów budżetowych na 2019 r. w rozdziale 
90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska, § 0690 – wpływy z różnych opłat, zmniejszono o 2,0 tys. zł. 
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Część 85/08 
Województwo 
lubuskie ogółem,  
w tym:  

1 714 164,8 1 424 794,0 1 924 378,7 1 908 633,7 1 280,0 111,3 134,0 99,2 

1. 
Dział 010  
– Rolnictwo 
i łowiectwo 

69 571,5 33 954,0 74 927,5 74 295,0 - 106,8 218,8 99,2 

1.1. 

Rozdz. 01005  
– Prace geodezyjno- 
-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

6 178,7 1 346,0 1 613,1 1 583,6 - 25,6 117,6 98,2 

1.2. Rozdz. 01009  
– Spółki wodne 1 150,0 50,0 1 201,0 1 200,7 - 104,4 2401,4 100,0 

1.3. 

Rozdz. 01022  
–Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt 
oraz badania 
monitoringowe 
pozostałości 
chemicznych 
i biologicznych 
w tkankach zwierząt 
i produktach 
pochodzenia 
zwierzęcego 

1 965,8 688,0 3 759,0 3 668,7 - 186,6 533,2 97,6 

1.4. 

Rozdz. 01023  
– Inspekcja Jakości 
Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

2 052,8 2 101,0 2 190,7 2 130,1 - 103,8 101,4 97,2 

1.5. 

Rozdz. 01032  
– Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

5 744,3 5 873,0 6 320,3 6 320,3 - 110,0 107,6 100,0 

1.6. 

Rozdz.01033  
– Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

6 542,1 6 512,0 8 473,8 8 444,1 - 129,1 129,7 99,6 

1.7. 

Rozdz. 01034  
– Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

14 594,3 13 081,0 16 471,2 16 226,4 - 111,2 124,0 98,5 

1.8. 

Rozdz. 01041  
– Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich  
2007–2013 

4 069,9 4 200,0 4 200,0 4 074,0 - 100,1 97,0 97,0 

1.9. 
Rozdz. 01095  
– Pozostała 
działalność 

27 273,6 103,0 30 698,5 30 647,1 - 112,4 29754,5 99,8 

2. 
Dział 050 – 
Rybołówstwo 
i rybactwo 

1 278,6 1 273,0 1 319,8 1 259,3 - 98,5 98,9 95,4 

2.1. 
Rozdz. 05003  
– Państwowa Straż 
Rybacka 

763,9 713,0 759,8 759,8 - 99,5 106,6 100,0 
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2.2. 

Rozdz. 05011  
– Program 
Operacyjny 
Zrównoważony 
rozwój 
rybołówstwa 
i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 
2007-2013 

514,7 560,0 560,0 499,5 - 97,0 89,2 89,2 

3. Dział 500 – Handel 3 776,0 4 046,0 4 265,9 4 260,3 - 112,8 105,3 99,9 

3.1. 
Rozdz. 50001  
– Inspekcja 
Handlowa 

3 776,0 4 046,0 4 265,9 4 260,3 - 112,8 105,3 99,9 

4. 
Dział 600  
– Transport i 
łączność 

117 418,2 29 202,0 66 531,5 66 513,9 - 56,6 227,8 100,0 

4.1. 

Rozdz. 60003  
– Krajowe 
pasażerskie 
przewozy 
autobusowe 

25 062,4 24 880,0 24 880,0 24 880,0 - 99,3 100,0 100,0 

4.2. 
Rozdz.60013  
– Drogi publiczne 
wojewódzkie 

30 217,6 0,0 33 466,3 33 466,3 - 110,8 - 100,0 

4.3. 
Rozdz. 60014  
– Drogi publiczne 
powiatowe 

19 725,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 

4.4. 

Rozdz. 60015  
– Drogi publiczne 
w miastach na 
prawach powiatu 

6 896,3 0,0 2 874,4 2 874,4 - 41,7 - 100,0 

4.5. 
Rozdz. 60016  
– Drogi publiczne 
gminne 

31 392,7 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 

4.6. Rozdz. 60031  
– Przejścia graniczne 110,4 0,0 152,1 151,7 - 137,5 - 99,8 

4.7. 

Rozdz. 60055  
– Inspekcja 
Transportu 
Drogowego 

3 731,2 4 230,0 4 366,4 4 349,0 - 116,6 102,8 99,6 

4.8. 
Rozdz. 60078  
– Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

190,0 0,0 700,4 700,4 - 368,6 - 100,0 

4.9. 
Rozdz. 60095  
– Pozostała 
działalność 

92,0 92,0 92,0 92,0 - 100,0 100,0 100,0 

5. Dział 630  
– Turystyka 40,0 72,0 76,1 76,0 - 190,1 105,6 100,0 

5.1. 
Rozdz. 63095  
– Pozostała 
działalność 

40,0 72,0 76,1 76,0 - 190,1 105,6 100,0 

6. 
Dział 700  
– Gospodarka 
mieszkaniowa 

4 785,8 1 720,0 7 674,9 7 553,4 - 157,8 439,2 98,4 

6.1. 

Rozdz. 70005  
– Gospodarka 
gruntami 
i nieruchomościami 

4 753,9 1 720,0 7 674,9 7 553,4 - 158,9 439,2 98,4 
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6.2. 
Rozdz. 70095  
– Pozostała 
działalność 

31,8 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 

7. 
Dział 710  
– Działalność 
usługowa 

11 727,1 12 495,0 12 820,8 12 793,3 - 109,1 102,4 99,8 

7.1. 

Rozdz. 71004  
– Plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

0,3 27,0 27,0 19,5 - 6423,8 72,2 72,2 

7.2. 
Rozdz. 71005  
– Roboty geologiczne 
(nieinwestycyjne) 

31,7 32,0 32,0 31,7 - 100,0 99,2 99,2 

7.3. 

Rozdz. 71012  
– Ośrodki 
dokumentacji 
geodezyjnej 
i kartograficznej 

4 874,4 5 078,0 5 193,2 5 185,5 - 106,4 102,1 99,9 

7.4. Rozdz. 71015  
– Nadzór budowlany 6 660,7 7 192,0 7 402,6 7 390,5 - 111,0 102,8 99,8 

7.5. Rozdz. 71035  
– Cmentarze 160,0 166,0 166,0 166,0 - 103,8 100,0 100,0 

7.6. 
Dział 750  
– Administracja 
publiczna 

63 823,3 56 457,0 64 224,5 63 595,9 - 99,6 112,6 99,0 

7.7. 
Rozdz. 75011  
– Urzędy 
wojewódzkie 

60 559,6 53 612,0 61 012,7 60 462,1 - 99,8 112,8 99,1 

7.8. 
Rozdz. 75018  
– Urzędy 
marszałkowskie 

15,3 38,0 23,0 22,4 - 146,5 58,9 97,3 

7.9. Rozdz. 75045  
– Komisje wojskowe 383,0 434,0 477,6 477,6 - 124,7 110,0 100,0 

7.10. 
Rozdz. 75046  
– Komisje 
egzaminacyjne 

17,3 30,0 20,0 11,8 - 68,4 39,4 59,1 

7.11. 

Rozdz. 75081  
– Systemy 
powiadamiania 
ratunkowego 

2 227,5 2 130,0 2 213,3 2 160,4 - 97,0 101,4 97,6 

7.12. 

Rozdz. 75084  
– Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad 
dialogu społecznego 

182,5 201,0 203,8 194,3 - 106,5 96,7 95,3 

7.13. 
Rozdz. 75095  
– Pozostała 
działalność 

438,1 12,0 274,1 267,2 - 61,0 2227,0 97,5 

8. Dział 752 – Obrona 
narodowa 1 251,1 350,0 1 321,5 1 299,5 - 103,9 371,3 98,3 

8.1. 
Rozdz. 75212  
– pozostałe wydatki 
obronne 

322,1 350,0 350,0 328,0 - 101,8 93,7 93,7 

8.2. 
Rozdz. 75295  
– Pozostałe wydatki 
obronne 

929,0 0,0 971,5 971,5 - 104,6 - 100,0 

9. 

Dział 754  
– Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

92 232,2 88 446,0 98 517,9 98 507,3 1 280,0 106,8 111,4 100,0 
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Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

9.1. 

Rozdz. 75410  
– Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

10 141,1 9 034,0 10 928,4 10 927,8 - 107,8 121,0 100,0 

9.2. 

Rozdz. 75411  
– Komendy 
powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej  

79 543,7 77 733,0 85 668,6 85 667,1 1 280,0 107,7 110,2 100,0 

9.3. Rozdz. 75414  
– Obrona cywilna 300,1 239,0 239,0 232,0 - 77,3 97,1 97,1 

9.4. 

Rozdz.75415  
– Zadania 
ratownictwa 
górskiego i wodnego 

50,0 50,0 50,0 50,0 - 100,0 100,0 100,0 

9.5. 
Rozdz. 75421  
– Zarządzanie 
kryzysowe 

1 317,6 1 390,0 1 390,0 1 389,6 - 105,5 100,0 100,0 

9.6. 
Rozdz. 75478 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

779,7 0,0 95,0 95,0 - 12,2 - 100,0 

9.7. 
Rozdz. 75495  
– Pozostała 
działalność 

100,0 0,0 146,9 145,8 - 145,8 - 99,3 

10. Dział 755 – Wymiar 
sprawiedliwości 2 558,2 2 706,0 2 706,0 2 697,9 - 105,5 99,7 99,7 

10.1. 
Rozdz. 75515  
– Nieodpłatna 
pomoc prawna 

2 558,2 2 706,0 2 706,0 2 697,9 - 105,5 99,7 99,7 

11. 

Dział 756  
– Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających 
osobowości 
prawnej oraz 
wydatki związane 
z ich poborem 

494,1 0,0 443,7 443,7 - 89,8 - 100,0 

11.1. 

Rozdz. 75615  
– Wpływy z podatku 
rolnego, podatku 
leśnego, podatku 
od czynności 
cywilnoprawnych, 
podatków i opłat 
lokalnych od osób 
prawnych i innych 
jednostek organiz. 

494,1 0,0 443,7 443,7 - 89,8 - 100,0 

12. Dział 758 – Różne 
rozliczenia 4 534,5 967,0 4 512,5 4 512,4 - 99,5 466,6 100,0 

12.1. 
Rozdz. 75814  
– Różne rozliczenia 
finansowe 

4 074,6 0,0 4 058,8 4 058,8 - 99,6 - 100,0 

12.2. 
Rozdz. 75818  
– Rezerwy ogólne 
i celowe 

0,0 800,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 
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Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

12.3. Rozdz. 75860  
– Euroregiony 459,9 167,0 453,6 453,5 - 98,6 271,6 100,0 

12.4. Dział 801 – Oświata 
i wychowanie 51 352,4 7 518,0 54 139,9 53 393,9 - 104,0 710,2 98,6 

12.5. Rozdz. 80101  
– Szkoły podstawowe 963,9 0,0 2 279,9 2 275,1 - 236,0 - 99,8 

12.6. 
Rozdz. 80102  
– Szkoły podstawowe 
specjalne 

38,5 0,0 125,0 125,0 - 324,7 - 100,0 

12.7. 

Rozdz. 80103  
– Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

2 906,2 0,0 3 425,7 3 377,1 - 116,2 - 98,6 

12.8. Rozdz. 80104  
– Przedszkola 30 479,3 0,0 31 309,3 31 246,4 - 102,5 - 99,8 

12.9. 
Rozdz. 80105  
– Przedszkola 
specjalne 

77,6 0,0 87,0 84,1 - 108,3 - 96,7 

12.10. 
Rozdz. 80106 – Inne 
formy wychowania 
przedszkolnego 

705,3 0,0 676,8 674,7 - 95,7 - 99,7 

12.11. Rozdz. 80115  
– Technika 188,7 0,0 28,0 28,0 - 14,8 - 100,0 

12.12. Rozdz. 80120 – Licea 
ogólnokształcące 48,0 0,0 64,0 64,0 - 133,3 - 100,0 

12.13. Rozdz. 80132  
– Szkoły artystyczne 4,0 0,0 14,0 14,0 - 350,0 - 100,0 

12.14. Rozdz. 80136  
– Kuratoria oświaty 4 891,3 5 260,0 5 468,3 5 432,6 - 111,1 103,3 99,3 

12.15. 

Rozdz. 80146  
– Dokształcania 
i doskonalenia 
nauczycieli 

287,9 1 718,0 1 088,3 852,9 - 296,3 49,6 78,4 

12.16. 
Rozdz. 80147  
– Biblioteki 
pedagogiczne 

0,0 0,0 1 007,9 994,0 - - - 98,6 

12.17. 

Rozdz. 80149  
– Realizacja zadań 
wymagających 
stosowania 
specjalnej 
organizacji nauki 
i metod pracy dla 
dzieci 
w przedszkolach…. 

142,8 0,0 148,7 146,8 - 102,8 - 98,7 

12.18. 

Rozdz. 80153  
– Zapewnienie 
uczniom prawa 
do bezpłatnego 
dostępu do 
podręczników, 
materiałów 
edukacyjnych lub 
materiałów 
ćwiczeniowych 

10 106,3 0,0 7 841,6 7 545,9 - 74,7 - 96,2 
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Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

12.19. 
Rozdz. 80195  
– Pozostała 
działalność 

512,5 540,0 575,4 533,4 - 104,1 98,8 92,7 

13. Dział 851  
– Ochrona zdrowia 121 293,2 127 735,0 129 684,9 128 702,0 - 106,1 100,8 99,2 

13.1. Rozdz. 85132  
– Inspekcja Sanitarna 33 127,4 34 663,0 37 880,7 37 703,4 - 113,8 108,8 99,5 

13.2. 
Rozdz. 85133  
– Inspekcja 
Farmaceutyczna 

763,2 796,0 845,5 845,3 - 110,8 106,2 100,0 

13.3. 
Rozdz. 85141  
– Ratownictwo 
medyczne 

71 030,4 75 939,0 75 939,0 75 363,3 - 106,1 99,2 99,2 

13.4. 

Rozdz. 85144  
– System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

241,5 202,0 686,7 675,7 - 279,7 334,5 98,4 

13.5. 

Rozdz. 85156  
– Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne oraz 
świadczenia dla 
osób nieobjętych 
obowiązkiem 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

14 863,9 15 120,0 13 308,4 13 111,7 - 88,2 86,7 98,5 

13.6. 
Rozdz. 85195  
– Pozostała 
działalność 

1 266,8 1 015,0 1 024,5 1 002,6 - 79,1 98,8 97,9 

14. Dział 852 – Pomoc 
społeczna 151 287,3 130 365,0 148 990,7 148 052,3 - 97,9 113,6 99,4 

14.1. 
Rozdz. 85202  
– Domy pomocy 
społecznej 

26 295,3 22 739,0 28 409,6 28 409,6 - 108,0 124,9 100,0 

14.2. Rozdz. 85203  
– Ośrodki wsparcia 18 984,5 20 687,0 21 566,3 21 464,3 - 113,1 103,8 99,5 

14.3. 

Rozdz. 85205  
– Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

796,2 863,0 880,2 863,9 - 108,5 100,1 98,1 

14.4. 

Rozdz. 85213  
– Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
z pomocy 
społecznej… 

9 654,6 5 609,0 4 112,8 4 076,4 - 42,2 72,7 99,1 

14.5. 

Rozdz. 85214  
– Zasiłki i pomoc 
w naturze oraz 
składki 
na ubezpieczenia 
emerytalne 
i rentowe 

18 845,4 21 975,0 18 253,5 18 069,7 - 95,9 82,2 99,0 
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2018 2019 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 
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1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

14.6. 
Rozdz..85215  
– Dodatki 
mieszkaniowe 

435,6 0,0 421,8 392,2 - 90,0 - 93,0 

14.7. Rozdz. 85216  
– Zasiłki stałe 43 060,4 33 987,0 43 218,5 42 909,4 - 99,6 126,3 99,3 

14.8. 
Rozdz. 85218  
– Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

12,5 0,0 11,2 11,2 - 89,8 - 100,0 

14.9. 
Rozdz. 85219  
– Ośrodki pomocy 
społecznej 

11 379,7 7 836,0 9 811,2 9 782,9 - 86,0 124,8 99,7 

14.10. 

Rozdz. 85220  
– Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
mieszkania 
chronione i ośrodki 
interwencji 
kryzysowej 

498,3 0,0 934,8 910,5 - 182,7 - 97,4 

14.11. 

Rozdz. 85228  
– Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

1 100,4 713,0 1 086,7 1 059,9 - 96,3 148,7 97,5 

14.12. 
Rozdz. 85230  
– Pomoc w zakresie 
dożywiania 

17 659,9 15 806,0 16 928,6 16 866,8 - 95,5 106,7 99,6 

14.13. 
Rozdz. 85231  
– Pomoc dla 
uchodźców 

29,5 0,0 26,1 26,1 - 88,5 - 100,0 

14.14. 
Rozdz. 85278  
– Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

8,7 0,0 114,1 114,1 - 1311,6 - 100,0 

14.15. 
Rozdz. 85295  
– Pozostała 
działalność 

2 526,5 150,0 3 215,0 3 095,3 - 122,5 2063,5 96,3 

15. 

Dział 853  
– Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

4 908,4 3 050,0 5 398,3 5 324,4 - 108,5 174,6 98,6 

15.1. 

Rozdz. 85321  
– Zespoły do spraw 
orzekania o stopniu 
niepełnosprawności 

4 092,9 3 050,0 4 589,7 4 548,6 - 111,1 149,1 99,1 

15.2. 
Rozdz. 85334  
– Pomoc dla 
repatriantów 

357,8 0,0 191,4 191,4 - 53,5 - 100,0 

15.3. 
Rozdz. 85395  
– Pozostała 
działalność 

457,7 0,0 617,1 584,4 - 127,7 - 94,7 

16. 

Dział 854  
– Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

10 897,3 1 819,0 11 434,2 9 342,3 - 85,7 513,6 81,7 

16.1. 

Rozdz. 85412  
– Kolonie i obozy 
oraz inne formy 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej, 
a także szkolenia 
młodzieży 

1 801,3 1 819,0 1 791,5 1 703,0 - 94,5 93,6 95,1 



Załączniki 

43 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

16.2. 
Rozdz. 85415  
– Pomoc materialna 
dla uczniów 

8 544,1 0,0 9 083,8 7 080,8 - 82,9 - 78,0 

16.3. 

Rozdz. 85416  
– pomoc materialna 
dla uczniów o 
charakterze 
motywacyjnym 

273,0 0,0 295,9 295,9 - 108,4 - 100,0 

16.4. 
Rozdz. 85495  
– Pozostała 
działalność 

278,9 0,0 263,0 262,6 - 94,1 - 99,8 

17. Dział 855 – Rodzina  988 148,0 912 029,0 1 223 937,8 1 214 581,4 - 122,9 133,2 99,2 

17.1. 
Rozdz. 85501  
– Świadczenia 
wychowawcze 

551 688,5 502 670,0 766 289,7 762 759,4 - 138,3 151,7 99,5 

17.2. 

Rozdz. 85502  
– Świadczenia 
rodzinne, 
świadczenia 
z funduszu 
alimentacyjnego 
oraz składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne 
i rentowe 
z ubezpieczenia 
społecznego 

379 131,8 365 906,0 392 429,9 388 105,3 - 102,4 106,1 98,9 

17.3. 
Rozdz. 85503  
– Karta Dużej 
Rodziny 

22,2 0,0 96,5 86,7 - 390,0 - 89,9 

17.4. 
Rozdz. 85504  
– Wspieranie 
Rodziny 

37 009,9 25 539,0 39 500,5 38 215,7 - 103,3 149,6 96,7 

17.5. 

Rozdz. 85505  
– Tworzenie 
i funkcjonowanie 
żłobków 

5 573,8 0,0 2 829,1 2 827,5 - 50,7 - 99,9 

17.6. 

Rozdz. 85506  
– Tworzenie 
i funkcjonowanie 
klubów dziecięcych 

477,6 0,0 640,5 640,5 - 134,1 - 100,0 

17.7. 
Rozdz. 85507  
– Dzienni 
opiekunowie 

1,2 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 

17.8. Rozdz. 85508  
– Rodziny zastępcze 11 305,8 8 938,0 11 062,5 11 027,4 - 97,5 123,4 99,7 

17.9. 

Rozdz. 85509  
– Działalność 
ośrodków 
adopcyjnych 

1 264,4 1 203,0 1 330,2 1 330,2 - 105,2 110,6 100,0 

17.10. 

Rozdz. 85510  
– Działalność 
placówek 
opiekuńczo- 
-wychowawczych 

161,9 158,0 1 541,1 1 453,0 - 897,5 919,6 94,3 



Załączniki 

44 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 Wykonanie1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

17.11. 

Rozdz. 85513  
– Składki 
na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy 
o świadczeniach 
rodzinnych oraz 
za osoby pobierające 
zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie 
z przepisami ustawy 
z dn. 04.04.2014 r. 

0,0 6 193,0 6 060,5 5 992,9 - - 96,8 98,9 

17.12. 

Rozdz. 85515  
– Koordynacja 
systemów 
zabezpieczania 
społecznego 
w obszarze 
świadczeń 
rodzinnych oraz 
świadczenia 
wychowawczego 

1 510,8 1 388,0 2 123,4 2 109,4 - 139,6 152,0 99,3 

17.13. 
Rozdz. 85595  
– Pozostała 
działalność- 

0,0 34,0 34,0 33,3 - - 97,9 97,9 

18. 

Dział 900  
– Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska 

6 937,6 6 659,0 7 519,4 7 501,1 - 108,1 112,6 99,8 

18.1. 
Rozdz.90002  
– Gospodarka 
odpadami 

8,2 0,0 0,0 0,0 - - - - 

18.2. 

Rozdz. 90005  
– Ochrona powietrza 
atmosferycznego 
i klimatu 

27,4 45,0 95,0 93,4 - 340,3 207,5 98,3 

18.3. 
Rozdz. 90007  
– Zmniejszenie 
hałasu i wibracji 

25,0 50,0 0,0 0,0 - - - - 

18.4. 

Rozdz. 90014  
– Inspekcja 
Ochrony 
Środowiska 

6 877,0 6 553,0 7 413,4 7 403,2 - 107,7 113,0 99,9 

18.5. 

Rozdz. 90026  
– Pozostałe 
działania związane 
z gospodarką 
odpadami. 

0,0 11,0 11,0 4,5 - - 41,3 41,3 

19. 

Dział 921 – Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

5 100,3 3 161,0 3 161,0 3 158,3 - 61,9 99,9 99,9 

19.1. 

Rozdz. 92120  
– Ochrona 
zabytków i opieka 
nad zabytkami 

2 780,0 788,0 770,5 768,1 - 27,6 97,5 99,7 
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19.2. 

Rozdz. 92121  
– Wojewódzki 
Urząd Ochrony 
Zabytków 

2 320,2 2 373,0 2 390,5 2 390,2 - 103,0 100,7 100,0 

20. 

Dział 925 – Ogrody 
botaniczne 
i zoologiczne oraz 
naturalne obszary 
i obiekty chronionej 
przyrody 

750,0 770,0 770,0 770,0 - 102,7 100,0 100,0 

20.1. 
Rozdz. 92502  
– Parki 
krajobrazowe 

750,0 770,0 770,0 770,0 - 102,7 100,0 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa 
zweryfikowanych przez NIK. 

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28 za rok 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
3) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 
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5.5. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/08 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnionego 
tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Ogółem 

wg statusu 
zatrudnienia3) 

w tym: 

1 572 83 796,5 4 442,1 1 536 95 724,9 5 193,4 116,9 

  01 663 30 744,4 3 864,3 649 34 943,2 4 486,8 116,1 
  02 2 299,4 12 475,0 2 289,2 12 050,0 96,6 
  03 849,0 48 196,7 4 730,7 827,0 55 419,5 5 584,4 118,0 
  11 58 4 556,0 6 546,0 58 5 073,0 7 288,8 111,3 

1.1. 010 – Rolnictwo 
i łowiectwo 268 15 620,1 4 857,0 258 17 787,1 5 745,2 118,3 

1.1.1. 

01023 – Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

25 1 426,7 4 755,7 23 1 511,4 5 476,1 115,1 

  01 4 222,3 4 631,3 3 228,4 6 344,4 137,0 
  03 21 1 204,4 4 779,4 20 1 283,0 5 345,8 111,9 

1.1.2. 
01032 – Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

71 3 746,7 4 397,5 71 4 271,4 5 013,4 114,0 

  01 7 374,1 4 453,6 8 520,2 5 418,8 121,7 
  03 64 3 372,6 4 391,4 63 3 751,2 4 961,9 113,0 

1.1.3. 

01033  
– Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

62 3 875,0 5 208,3 56 4 318,4 6 426,2 123,4 

  01 10 367,7 3 064,2 9 426,8 3 951,9 129,0 
  03 52 3 507,3 5 620,7 47 3 891,6 6 900,0 122,8 

1.1.4. 
01034 – Powiatowe 
Inspektoraty 
weterynarii 

110 6 571,7 4 978,6 108 7 685,9 5 930,5 119,1 

  01 4 142,7 2 972,9 4 177,9 3 706,3 124,7 
  03 106 6 429,0 5 054,2 104 7 508,0 6 016,0 119,0 

1.2. 050 – Rybołówstwo 
i rybactwo 11 520,8 3 945,5 10 541,1 4 509,2 114,3 

1.2.1 05003 – Państwowa 
Straż Rybacka 11 520,8 3 945,5 10 541,1 4 509,2 114,3 

  01 11 520,8 3 945,5 10 541,1 4 509,2 114,3 
1.3. 500 – Handel 48 2 739,9 4 756,8 85 2 998,4 2 939,6 61,8 

1.3.1. 50001 – Inspekcja 
Handlowa 48 2 739,9 4 756,8 85 2 998,4 2 939,6 61,8 

  01 6 411,3 5 712,5 6 464,9 6 456,9 113,0 
  03 42 2 328,6 4 620,2 43 2 533,5 4 909,9 106,3 

1.4. 600 – Transport 
i łączność 38 2 341,1 5 134,0 36 2 847,1 6 590,5 128,4 

1.4.1. 
60055 – Inspekcja 
Transportu 
Drogowego 

38 2 341,1 5 134,0 36 2 847,1 6 590,5 128,4 

  01 6 415,8 5 775,0 6 492,2 6 836,1 118,4 
  03 32 1 925,3 5 013,8 30 2 354,9 6 541,4 130,5 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie
−nie wg 
Rb-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnię-

nie wg 
Rb-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnionego 
tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5. 710 – Działalność 
usługowa 16 921,0 4 796,9 17 1 140,5 5 590,7 116,5 

1.5.1. 71015 – Nadzór 
budowlany 16 921,0 4 796,9 17 1 140,5 5 590,7 116,5 

  01 1 139,1 11 591,7 1 155,6 12 966,7 111,9 
  03 15 781,9 4 343,9 16 984,9 5 129,7 118,1 

1.6. 750 – Administracja 
publiczna 410 22 497,3 4 572,6 408 25 843,2 5 278,4 115,4 

1.6.1. 75011 – Urzędy 
wojewódzkie 377 20 964,6 4 634,1 382 24 140,5 5 266,3 113,6 

  01 38 1 740,4 3 816,7 33 1 770,5 4 471,0 117,1 
  02 2 299,4 12 475,0 2 289,2 12 050,0 96,6 
  03 337 18 924,8 4 679,7 347 22 080,8 5 302,8 113,3 
  10 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. 
75081 – System 
powiadamiania 
ratunkowego 

33 1 532,7 3 870,5 26 1 702,7 5 457,4 141,0 

  01 31 1 405,7 3 778,8 24 1 566,8 5 440,3 144,0 
  03 2 127,0 5 291,7 2 135,9 5 662,5 107,0 

1.7. 
754 – Bezpiecz. 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

72,0 5 138,9 5 947,8 70,0 5 723,1 6 813,2 114,6 

1.7.1. 75410 – Komendy 
wojewódzkie PSP 72 5 138,9 5 947,8 70 5 723,1 6 813,2 114,6 

  01 4 183,6 3 825,0 3 141,9 3 941,7 103,1 
  03 10 399,3 3 327,5 9 508,2 4 705,6 141,4 
  11 58 4 556,0 6 546,0 58 5 073,0 7 288,8 111,3 

1.8. 801 – Oświata 
i wychowanie 53 3 432,0 5 396,2 52 3 797,0 6 084,9 112,8 

1.8.1. 80136 – Kuratoria 
oświaty 53 3 432 5 396,2 52 3 797,0 6 084,9 112,8 

  01 5 403,1 6 718,3 5 417,6 6 960,0 103,6 
  03 48 3 028,9 5 258,5 47 3 379,4 5 991,8 113,9 

1.9. 851 – Ochrona 
zdrowia 527 23 799,6 3 763,4 529 27 377,7 4 312,8 114,6 

1.9.1. 85132 – Inspekcja 
Sanitarna 519 23 285,6 3 738,9 521 26 709,4 4 272,1 114,3 

  01 519 23 285,6 3 738,9 521 26 709,4 4 272,1 114,3 

1.9.2. 85133 – Inspekcja 
Farmaceutyczna 8 514,0 5 354,2 8 550,8 5 737,5 107,2 

  01 1 114,5 9 541,7 1 111,2 9 266,7 97,1 
  03 7 399,5 4 756,0 7 439,6 5 233,3 110,0 

1.9.3. 

85144 – System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

2 103,8 4 325,0 2 117,5 4 895,8 113,2 

  01 2 103,8 4 325,0 2 117,5 4 895,8 113,2 

1.10. 
853 – Pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej 

2 99,9 4 162,5 2 112,1 4 670,8 112,2 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach zweryfikowanych 
przez NIK. 

1) załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu  
Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz 
§ 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym 
nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3) Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.  
  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnię-

nie wg 
Rb-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnię-

nie wg 
Rb-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 

pełnozatrudnionego 
tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.10.1. 

85321 – Zespoły  
ds. orzekania 
o niepełnosprawno-
ści 

2 99,9 4 162,5 2 112,1 4 670,8 112,2 

  01 2 99,9 4 162,5 2 112,1 4 670,8 112,2 
1.11. 855 – Rodzina 20 1 118,0 4658,3 22 1 245,7 4 718,6 101,3 

1.11.1. 

85515  
– Koordynacja 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego 
w obszarze 
świadczeń 
rodzinnych oraz 
świadczenia 
wychowawczego 

20 1 118,0 4658,33 22 1 245,7 4 718,6 101,3 

  01 - - - 1 29,0 2 416,7 - 
  03 20 1 118,0 4 658,3 21 1 216,7 4 828,2 103,6 

1.12. 

900 – Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska 

78 4 051,2 4 328,2 54 4 852,0 7 487,7 173,0 

1.12.1. 
90014 – Inspekcja 
Ochrony 
Środowiska 

78 4 051,2 4 328,2 54 4 852,0 7 487,7 173,0 

  01 7 448,3 5 336,9 5 588,2 9 803,3 183,7 
  03 71 3 602,9 4 228,8 49 4 263,8 7 251,4 171,5 

1.13. 

921 – Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

27 1 412,9 4 360,8 27 1 459,9 4 505,9 103,3 

1.13.1. 

92121  
– Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony 
Zabytków 

27 1 412,9 4 360,8 27 1 459,9 4 505,9 103,3 

  01 5 365,7 6 095,0 5 371,9 6 198,3 101,7 
  03 22 1 047,2 3 966,7 22 1 088,0 4 121,2 103,9 
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5.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/08 – WOJEWÓDZTWO 

LUBUSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1) 

Budżet 
po 

zmianach 
Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 22 091,8 8 643,0 14 186,0 14 141,8 64,0 163,6 99,7 

1. 050 – Rybołówstwo 
i rybactwo 188,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

1.1. Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze 2014–2020 188,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

2. 750 – Administracja publiczna 16 910,4 3 632,0 3 632,0 3 587,8 21,2 98,8 98,8 

2.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 

16 910,4 3 632,0 3 632,0 3 587,8 21,2 98,8 98,8 

3. 
754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

4 993,4 5 011,0 10 554,0 10 554,0 211,4 210,6 100,0 

3.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 

4 993,4 5 011,0 10 554,0 10 554,0 211,4 210,6 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – po weryfikacji przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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5.7. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów 
8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
13. Wojewoda Lubuski 
14. Marszałek Województwa Lubuskiego 
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