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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 85/32 – województwo zachodniopomorskie jest 
Wojewoda Zachodniopomorski2, który m.in. realizuje politykę Rady Ministrów 
w województwie zachodniopomorskim, kieruje rządową administracją 
zespoloną, a także jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego3. Jako dysponent części budżetowej odpowiada za prawidłową 
realizację zadań w zakresie planowania, przekazywania środków finansowych 
dysponentom II i III stopnia, udzielania dotacji, w tym jst oraz kontroli 
wykorzystania środków budżetowych. Wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę 
efektywności i skuteczności realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym 
w ramach 17 funkcji (głównie w obszarze: zabezpieczenia społecznego 
i wspierania rodziny; zdrowia; bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku 
publicznego; polityki rolnej i rybackiej; edukacji, wychowania i opieki; transportu 
i infrastruktury transportowej; spraw obywatelskich), odnoszących się 
do poszczególnych obszarów działania państwa, obejmujących łącznie 
43 zadania, 81 podzadań i 142 działania. 

W 2019 r. budżet państwa w części 85/32 realizowany był przez 53 dysponentów 
II i III stopnia, podległych Wojewodzie. 

W 2019 r. dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 145 030 tys. zł. Dochody 
wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie4 
wyniosły 12 892,5 tys. zł (tj. 8,9% dochodów w części 85/32), a przez 
kontrolowany w ramach tej części Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Szczecinie5 – 189,8 tys. zł (tj. 0,1%).  

Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 2 934 001,6 tys. zł. 
Wojewoda przekazał innym podmiotom, głównie jst, dotacje w kwocie 
2 698 449,4 tys. zł (tj. 92% ogółu wydatków w części 85/32). Wydatki budżetu 
środków europejskich zrealizowano w wysokości 9579,6 tys. zł. Wydatki 
Urzędu wyniosły 64 306,6 tys. zł (tj. 2,2% wydatków budżetu państwa w części 
85/32), a WINB – 3027,4 tys. zł (tj. 0,1%). 

Udział kontrolowanej części w budżecie państwa ogółem wyniósł 0,04% 
w przypadku dochodów i 0,7% w przypadku wydatków budżetu państwa. 
Stanowił ponadto 0,01% ogólnych wydatków budżetu środków europejskich. 

Do oceny wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 85/32 – województwo 
zachodniopomorskie wykorzystano wyniki kontroli: wykonania planu 
finansowego przez WINB; wykorzystania przez Komendę Wojewódzką 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie6 dotacji z budżetu Unii Europejskiej 
na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–20207; wykorzystania przez Gminę Bobolice i Gminę Miasto 
Kołobrzeg dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów 
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 
dofinansowanie realizacji zadań w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” 
oraz na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad 
dziećmi do lat 3. Szczegółowy wykaz kontrolowanych jednostek przedstawiono 
w załączniku 5.1 do niniejszej informacji. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8 w ZUW, WINB i KW PSP 
oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK w Urzędzie Gminy w Bobolicach 
oraz Urzędzie Miasta Kołobrzeg. 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.; dalej: ufp. 
2  Dalej: Wojewoda. 
3  Dalej: jst. 
4  Dalej: Urząd lub ZUW. 
5  Dalej: WINB. 
6  Dalej: KW PSP. 
7  Dalej: POIiŚ 2014-2020. 
8  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli 
Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2019, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych 
przez dysponenta części 
budżetowej 85/32 
– województwo 
zachodniopomorskie 
oraz ocena wykonania 
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; 

− działania związane 
z pobieraniem i egzekucją 
dochodów budżetowych; 

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

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

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

− system kontroli zarządczej 
w zakresie prawidłowości 
sporządzania sprawozdań; 

− nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części 
budżetu państwa 
w trybie art. 175 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach 
publicznych1. 

Jednostki kontrolowane 
Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie 

Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Szczecinie 

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Szczecinie 

Urząd Miejski w Bobolicach 

Urząd Miasta Kołobrzeg 
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie. 

Powyższą ocenę uzasadnia monitorowanie przez dysponenta części 
przebiegu prowadzonych postępowań egzekucyjnych i odwoławczych 
oraz właściwe udzielanie ulg w spłacie należności. Dotacje celowe 
przekazywane były w terminach i kwotach umożliwiających osiągnięcie 
przez jst zakładanych celów. Wojewoda prawidłowo sprawował nadzór 
i kontrolę nad wykorzystaniem dotacji i realizacją przez jst zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
za wyjątkiem terminowości rozliczenia dwóch dotacji na wykonywanie 
niektórych zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej. W rezultacie 
wydatkowania środków osiągnięto cele i efekty rzeczowe określone 
w układzie zadaniowym wydatków.  

Ocenę sformułowano na podstawie stwierdzonej w kontroli 
prawidłowości prowadzenia działań windykacyjnych wobec zaległości 
wynoszących 389 tys. zł (stanowiących 0,04% należności wymagalnych 
w części 85/32), prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa na 
kwotę 1 330 103,2 tys. zł (tj. 45,3% wydatków budżetu państwa w części 
85/32) oraz budżetu środków europejskich na kwotę 9579,6 tys. zł 
(tj. 100% wydatków budżetu środków europejskich w części 85/32).  ZUW 
i WINB, jako dysponenci III stopnia, wykonali wydatki w wysokościach 
określonych w planach finansowych. Kontrolowane gminy Bobolice 
i Kołobrzeg wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem dotacje z budżetu 
państwa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dofinansowanie realizacji 
zadań w ramach programu „Aktywna tablica” oraz dofinansowanie zadań 
własnych gmin z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3. KW PSP 
wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczyła dotację 
z budżetu środków europejskich na realizację projektu w ramach POIiŚ 
2014–2020 pn. Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV.  

Na sformułowanie pozytywnej oceny wykonania budżetu państwa w 2019 r. 
w części 85/32 nie miały wpływu, z uwagi na przyjęty próg istotności9, 
stwierdzone nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów prawa, 
polegające na: 

− niepodjęciu przez Wojewodę czynności egzekucyjnych wobec dwóch 
z 20 badanych dłużników, mimo że nie uregulowali w terminie rat 
należności na łączną kwotę 67,7 tys. zł (str. 8); 

− niewydaniu przez Wojewodę w dwóch przypadkach10 decyzji 
określających kwoty przypadające do zwrotu (2,5 tys. zł) i termin, od 
którego należało naliczać odsetki (str. 13); 

− udzieleniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Szczecinie11 zamówienia na kwotę 46,4 tys. zł 
na usługi pocztowe bez zachowania określonego w art. 162 pkt 4 ufp 
wymogu zlecania zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty 
(str. 16); 

− zapłaty przez Inspektora Wojewódzkiego kwoty 5,2 tys. zł wynagrodzenia 
ryczałtowego za usługi świadczenia pomocy prawnej przed upływem 
terminu wynikającego z zawartej umowy (str. 17); 

− zakwalifikowaniu w WINB kwoty 1,2 tys. zł do niewłaściwych paragrafów 
klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących (str. 17); 

                                                           
9  Kryteria zamieszczone na stronie http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
10  W zakresie dotacji przekazanej powiatom na wykonywanie niektórych zadań z zakresu 

kwalifikacji wojskowej. 
11  Inspektor Wojewódzki.  

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 85/32 
– województwo 
zachodniopomorskie 
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− nieprzeprowadzeniu w WINB postępowania wyjaśniającego w zakresie 
ceny oferty częściowej na kwotę 4,4 tys. zł, która mogła być rażąco 
niska (str. 17). 

Ponadto jako niecelowe oceniono podjęcie przez Wojewodę decyzji 
o zablokowaniu planowanych wydatków w wysokości 695,7 tys. zł 
dopiero z końcem 2019 r., mimo że okoliczności uzasadniające jej podjęcie 
wystąpiły przynajmniej dwa i pół miesiąca wcześniej (str. 12) oraz 
niezablokowanie części planowanych wydatków w kwocie 1506,8 tys. zł, 
mimo posiadania informacji o nadmiarze środków (str. 12). 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych 
sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 85/32 – województwo 
zachodniopomorskie, a także sprawozdań jednostkowych Urzędu i WINB. 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/32 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych 
jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
kontrolowanych jednostek (dysponentów III stopnia) były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod względem formalno- 
-rachunkowym i merytorycznym (za wyjątkiem sprawozdania Rb-27 i Rb-N 
Urzędu oraz Rb-28 WINB). Przyjęte w obu jednostkach mechanizmy 
kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne, ponieważ nie 
wyeliminowały wykazanych przez NIK błędów dotyczących sporządzenia 
ww. sprawozdań. W Urzędzie zawyżono o 90 tys. zł w sprawozdaniu Rb-27 

zaległości netto oraz o tę samą kwotę należności wymagalne 
w sprawozdaniu Rb-N, mimo że należności te były sporne i nie mogły być 
egzekwowane (str. 21). W WINB nieprawidłowo sklasyfikowano wydatki 
na łączną kwotę 1,2 tys. zł, co skutkowało niewłaściwym sposobem ich 
ujęcia w sprawozdaniu Rb-28 (str. 21). Stwierdzone nieprawidłowości, 
z uwagi na charakter, nie mały wpływu na sformułowanie pozytywnej 
opinii o sprawozdawczości. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/32 
– województwo zachodniopomorskie przedstawiona została w załączniku 
5.2 do niniejszej informacji. 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/32 
– WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym  
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego oraz badania 
skuteczności podejmowanych przez dysponenta działań windykacyjnych. 

W ustawie budżetowej na 2019 r. dochody w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie 
zaplanowano w kwocie 109 402 tys. zł, tj. o 27 421,3 tys. zł (20%) niższej od wykonania w 2018 r. 
Zrealizowane dochody wyniosły 145 030 tys. zł i były wyższe o 32,6% od kwoty planowanej. Wyższa 
realizacja wynikała głównie z: większej liczby decyzji o nałożeniu kar pieniężnych w związku 
z zaleceniem pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kontrolach granicznych; większej liczby 
kontroli, badań i ocen laboratoryjnych materiału siewnego; nieplanowanych wpływów z tytułu 
odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; wyższych dochodów 
uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; większych wpływów z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wzrostu wpływów z opłat za 
zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne wynikające z większej liczby obcokrajowców 
ubiegających się o pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; wyższej ściągalności należności 
z tytułu grzywien w celu przymuszenia, kar pieniężnych za: obrót dopalaczami i rozpoczęcie 
działalności bez zgłoszeń; wzrostu wpłat związanych z wnioskami o wydanie cudzoziemcom 
zezwolenia na pracę sezonową oraz wpłat od dłużników alimentacyjnych. W porównaniu do 2018 r. 
wykonane dochody były wyższe o 6%. Głównymi źródłami dochodów były: 
− opłaty z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (75 629,8 tys. zł), 
− wpłaty od dłużników alimentacyjnych (21 412,4 tys. zł), 
− wpływy z różnych opłat od inspektoratów weterynarii (15 636,7 tys. zł), 
− wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych (6755,2 tys. zł). 

Realizacja dochodów w ZUW i WINB była wyższa od kwoty planowanej i wynosiła odpowiednio: 
12 892,6 tys. zł (tj. o 41.3% więcej) i 189,8 tys. zł (tj. o 3 796% więcej). 

Na koniec 2019 r. w części 85/32 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
890 730,1 tys. zł. Dotyczyły one głównie wypłaconych świadczeń w ramach funduszu 
alimentacyjnego, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz nieterminowych płatności z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu 
nieruchomości Skarbu Państwa. Należności pozostałe do zapłaty w ZUW wyniosły 6032,1 tys. zł, 
a w WINB – 0,04 tys. zł. 

Zaległości w części 85/32 według stanu na 31.12.2019 r. wyniosły 883 995,1 tys. zł i były wyższe 
o 6,3% od stanu na koniec 2018 r. Wzrost wynikał m.in. z: nieterminowego regulowania przez 
dłużników grzywien w celu przymuszenia (trudności w egzekwowaniu należności za nieszczepienie 
dzieci,); nieregulowania obligatoryjnych płatności; wzrostu liczby wystawionych decyzji dotyczących 
kar i grzywien nałożonych przez inspekcję sanitarną, dochodzonych w trybie postępowań 
egzekucyjnych; wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych kwot znacznie niższych od 
wypłaconych z budżetu państwa świadczeń osobom uprawnionym. Zaległości w ZUW i WINB 
kształtowały się odpowiednio na poziomie: 5873,1 tys. zł i 0,04 tys. zł. 

Łączna kwota należności umorzonych przez Wojewodę w 2019 r. wyniosła 576,9 tys. zł, z czego 
558,9 tys. zł (96,9%) dotyczyło dwóch należności przejętych 30.04.2012 r. od Delegatury Ministra 
Skarbu Państwa po zlikwidowanym Funduszu Skarbu Państwa, a 17,9 tys. zł (3,1%) trzech 
należności publicznoprawnych i dwóch cywilnoprawnych.  

Zrealizowany został wniosek z kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. (P/19/001), 
dotyczący urealnienia stanu należności z tytułu dochodów budżetowych. Salda siedmiu (z 15) 
należności uznanych za nieściągalne na kwotę 1033,7 tys. zł, zostały wyksięgowane z ewidencji ZUW. 
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W pozostałych przypadkach powołany przez Wojewodę Zespół do spraw opiniowania rozstrzygnięć 
finansowych i realizacji należności Skarbu Państwa, przeprowadzał analizy mające na celu wydanie 
opinii w sprawie odpisania należności bądź podjęcia działań w celu ponownej próby ich odzyskania.  

Przeprowadzona przez NIK kontrola w WINB wykazała nieprawidłowość polegającą na nieujęciu 
do końca 2019 r. na koncie 761 – Pozostałe koszty operacyjne kwoty umorzonych grzywien 
w wysokości 124,5 tys. zł. Mimo dokonania w toku kontroli NIK korekty księgowań, kwota 5 tys. zł 
nie została zakwalifikowana do odpowiedniego okresu sprawozdawczego (tj. do lutego 2019 r.). 
Stwierdzona nieprawidłowość nie wpłynęła na obniżenie pozytywnej oceny badanego obszaru. 

Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku 5.3 do informacji. 

3.1.1. DZIAŁANIA WINDYKACYJNE 

Skuteczność i adekwatność podejmowanych w ZUW działań w celu odzyskania zaległości 
sprawdzono na próbie 20 wybranych pozycji należności wymagalnych na sumę 389 tys. zł 
(6,6% należności przypisanych ZUW). Badanie 16 (z 20) wybranych pozycji należności wymagalnych 
nie wykazało nieprawidłowości w zakresie podejmowania działań windykacyjnych i egzekucyjnych 
oraz bieżącego monitorowania stanu trwających postępowań egzekucyjnych i odwoławczych.  

W dwóch przypadkach należności wykazywane przez ZUW jako wymagalne na kwotę 90 tys. zł, 
nie spełniały kryteriów wymagalności12, a w dwóch kolejnych na kwotę 67,7 tys. zł Wojewoda 
z uwagi na trudną sytuację materialną dłużników nie podjął czynności egzekucyjnych, mimo że nie 
uregulowali oni w terminie rat należności (z tytułu kar budowlanych). Określony w  decyzjach termin 
płatności rat należności minął. Zobowiązani wpłacili jedynie część rat, tym samym nie dotrzymali 
terminu płatności rat w rozumieniu art. 259 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa13. Skutkowało to powstaniem zaległości w stosunku do tych rat w oparciu o przepisy art. 49 
§ 2 ordynacji podatkowej. Ponadto według art. 259 § 1 cyt. ustawy, na organie podatkowym ciążył 
obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części dotyczącej rat niezapłaconych w terminie. 
Skutkiem powyższego było zaniechanie dochodzenia należności Skarbu Państwa na łączną kwotę 
67,7 tys. zł. 

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

W porównaniu do 2018 r. należności WINB zmalały niemal o 100%. Dotyczyły one kosztów 
upomnień skierowanych do czterech dłużników. W latach 2017–2019 z uwagi na wartość należności 
wynoszącą ogółem 0,04 tys. zł, nie podejmowano działań egzekucyjnych wobec dłużników.  

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej wydatki budżetu państwa w części 85/32 w 2019 r. zostały zaplanowane 
na poziomie 2 215 961 tys. zł. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego plan 
wydatków został zwiększony do kwoty 2 986 822,9 tys. zł, w tym o środki pochodzące z rezerw 
celowych budżetu państwa na kwotę 375 425,9 tys. zł oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 
165,4 tys. zł14. Wydatki budżetu państwa w części 85/32 w 2019 r. zostały zrealizowane  
w wysokości 2 934 001,6 tys. zł, co stanowiło 98,2% planu po zmianach. 

W porównaniu do roku 2018 wykonane wydatki były wyższe o 334 263,3 tys. zł (tj. o 12,9%), czego 
główną przyczyną był wzrost wydatków na świadczenie wychowawcze (o 341 291 tys. zł). Ustawą 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw15, zlikwidowano z dniem 1.07.2019 r. kryterium dochodowe. Świadczenie 

                                                           
12  O czym szerzej mowa w punkcie 3.3. niniejszej informacji. 
13  Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.; dalej: ordynacja podatkowa.  
14  Zwiększenia w kwocie – 1165,5 tys. zł, zmniejszenia w wyniku blokady w kwocie – 1000 tys. zł. 
15  Dz. U. poz. 924. 
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„500+” przysługiwało także na każde pierwsze dziecko w rodzinie. W wyniku powyższego liczba 
rodzin otrzymujących świadczenie wzrosła z 93 tysięcy w 2018 r. do 140 tysięcy w 2019 r.  

Największe wydatki (1 846 441,7 tys. zł, tj. 62,9% ogółu wydatków) poniesiono w dziale 855  
– Rodzina. Zostały one przeznaczone głównie na realizację: świadczeń wychowawczych, rodzinnych, 
z funduszu alimentacyjnego; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań. W działach: 010 – Rolnictwo 
i łowiectwo wydatki wyniosły 137 711,5 tys. zł (4,7%), 600 – Transport i łączność 87 118,9 tys. zł 
(3%), 750 – Administracja publiczna 74 054,2 tys. zł (2,5%), 754 – Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 166 772,4 tys. zł (5,7%), 801 – Oświata i wychowanie 81 504,2 tys. zł 
(2,8%), 851 – Ochrona zdrowia 204 763,7 tys. zł (7%), 852 – Pomoc społeczna 229 628,7 tys. zł 
(7,8%). 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku 5.4 do informacji.  

W 2019 r. ZUW realizował plan finansowy, wynikający z planu wydatków budżetu Wojewody 
na 2019 r. Pierwotnie planowane wydatki Urzędu na kwotę 55 120 tys. zł w trakcie roku zostały 
zwiększone do kwoty 69 017,6 tys. zł. Zmiany w planie wydatków były celowe i zasadne. W 2019 r. 
ZUW zrealizował wydatki w wysokości 64 306,6 tys. zł (tj. 93,2% planu po zmianach). Wydatki 
ogółem były o 15% wyższe niż w 2018 r., głównie z powodu: podwyższenia od 1.07.2019 r. 
wynagrodzeń pracowników Urzędu (2839,6 tys. zł); zwiększenia wydatków na projekty 
dofinansowane ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji16 (3433,6 tys. zł); finansowania 
kosztów związanych z realizacją zadań nałożonych na Wojewodę ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. 
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących Gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim17 
(600,4 tys. zł); wzrostu wynagrodzeń pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
z wyrównaniem od stycznia 2019 r. (570 tys. zł); zakupu samochodów elektrycznych wraz ze 
stacjami ładowania sfinansowanych w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska (351,3 tys. zł). 

Wydatki WINB w 2019 r. wyniosły 3027,4 tys. zł, co stanowiło 95% planu po zmianach. 
W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków ogółem o 700,6 tys. zł, tj. o 30%. 

Ze środków pochodzących z rezerw celowych wykorzystano 352 752,2 tys. zł, tj. 94%. Największe 
kwoty niewykorzystanych rezerw dotyczyły poz. poz. 3418 – 3594 tys. zł, poz. 1219 – 3485,3 tys. zł, 
poz. 820 – 3236,7 tys. zł, poz. 2621 – 3029,1 tys. zł22. Przyczynami niewykorzystania tych środków 
były głównie: mniejsza od planowanej liczba osób uprawnionych do pobierania świadczeń z powodu 
przekroczenia kryterium dochodowego (poz. 34); mniejsza od planowanej liczba badań, brak ognisk 
chorób zakaźnych, wykonywanie nieodpłatnych badań przez Zakład Higieny Weterynaryjnej 
w Gdańsku (badania dzików w kierunku ASF), mniejsza ilość pogłowia zwierząt (poz. 12); 
przeniesienie części kosztów jednego z projektów23 na 2020 r. oraz naliczenie wykonawcy kar 
umownych, które stanowiły koszt niekwalifikowalny w projekcie24 (poz. 8). 

                                                           
16  Dalej: FAMI. 
17  Dz. U. poz. 1432. 
18  Poz. 34 – Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia 
społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 
rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

19  Poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, 
finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji 
Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej. 

20  Poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze 
środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także 
rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej. 

21  Poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem 
szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację 
programu rządowego „Aktywna tablica”. 

22  O przyczynach niepełnego wykorzystania środków z rezerwy szerzej mowa w dalszej części niniejszej informacji. 
23  Dotyczy projektu pn. Utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Szczecinie. 
24  Dotyczy projektu pn. Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia 

do przechowywania akt osobowych obywateli państw trzecich w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Szczecinie. 
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Badanie zmian zwiększających plan wydatków budżetu państwa w części 85/32 środkami z czterech 
pozycji rezerw celowych (2625, 2726, 5827, 6928) na łączną kwotę 60 388,4 tys. zł (tj. 16,1% kwot 
zwiększających plan tymi środkami) oraz środkami z rezerwy ogólnej w wysokości 1165,5 tys. zł 
(100%) potwierdziło, że wnioskowanie o środki z rezerw wynikało z faktycznych potrzeb i było 
celowe. W całości, zgodnie z przeznaczeniem, wykorzystano środki z rezerwy celowej poz. 69, 
w pozostałych trzech przypadkach wykorzystano od 78,9% (poz. 58) do 88,4% (poz. 26) 
otrzymanych kwot. Niższe od zakładanego wykorzystanie środków wynikało głównie z:  

- w poz. 58: odstąpienia przez jedną z gmin od podpisania umowy z powodu braku ofert 
na wykonanie zadania – rozbudowy żłobka (kwota niewykorzystana 330 tys. zł); mniejszej 
od planowanej liczby dzieci uczęszczających do żłobka (np. z powodu absencji chorobowej), 
rezygnacji rodziców z przyjęcia dotacji ze względu na otrzymywanie dofinansowania z innych 
źródeł (389,7 tys. zł); niezawarcia umów z beneficjentami z powodu braku kontaktu z nimi, 
nieuzyskania przez beneficjenta wymaganego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 
utworzenia mniejszej od planowanej liczby miejsc w placówce (385,8 tys. zł); 

- w poz. 27: zakupu wyposażenia kuchni lub jadalni objętego wnioskiem o wparcie finansowe 
w kwotach niższych niż planowano, zakupu usług remontowych w kwotach niższych w stosunku 
do wartości określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania (91 tys. zł); 
zmniejszenia liczby dzieci uprawnionych do korzystania z posiłków z uwagi na poprawę sytuacji 
materialnej rodzin w wyniku zmniejszenia się bezrobocia i wprowadzenia świadczenia 
wychowawczego (985,4 tys. zł); 

- w poz. 26: zmniejszenia liczby uczniów uprawnionych do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w stosunku do liczby uczniów objętych wnioskiem, 
niezłożenia wniosków o dofinansowanie przez rodziców uprawnionych uczniów, oszczędności 
przy zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, częściowego 
niewykorzystania (przez 32 jst) lub niewykorzystania (przez dziewięć jst) środków 
przeznaczonych na obsługę zadania (1% przekazanej kwoty dotacji), mniejszej niż planowano 
liczby wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (3025,7 tys. zł). 

Środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie ogółem 1165,5 tys. zł zostały 
przeznaczone:  

- decyzją Ministra Finansów z 8.04.2019 r. w kwocie 165,5 tys. zł na sfinansowanie skutków 
wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących 
w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych 
do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby 
wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej; wydatkowano kwotę 37,8 tys. zł 
(tj. 3,2%); przyczyną niewykorzystania kwoty 127,7 tys. zł było późne otrzymanie środków 
(11.04.2019 r.) oraz konieczność wcześniejszego zawarcia porozumień z powiatami 
na wykonywanie zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej;  

- decyzją Ministra Finansów z 30.11.2019 r. Powiatowi Białogardzkiemu w kwocie 1000 tys. zł 
(z wnioskowanej 5200 tys. zł) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie 
budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup 
i modernizacja sprzętu medycznego”; z uwagi na wartość inwestycji i związane z tym terminy 
przeprowadzenia procedury przetargowej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych29, uniemożliwiające wykonanie i rozliczenie zadania do 31.12.2019 r., 
Powiat zawnioskował do Wojewody o wystąpienie do Rady Ministrów o ujęcie przyznanej kwoty 
1000 tys. zł w wydatkach niewygasających z upływem 2019 r. 

W części 85/32 wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w łącznej kwocie 
4010,4 tys. zł, z tego: 276,4 tys. zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 
Powiatu Gryfińskiego; 1085 tys. zł na wydatki związane z realizacją zadań przez KW PSP oraz 
                                                           
25  Zwiększenia – 26 240,3 tys. zł, zmniejszenia – 77 tys. zł; zwiększenie „per saldo” o kwotę 26 163,3 tys. zł. 
26  Poz. 27 – Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023; 

zwiększenie o kwotę 6420,3 tys. zł. 
27  Poz. 58 – Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; zwiększenia – 5837,3 tys. zł, zmniejszenia  

– 589,5 tys. zł; zwiększenie „per saldo” o kwotę 5247,8 tys. zł. 
28  Poz. 69 – Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2017–2020; zwiększenia – 22 559,1 tys. zł, zmniejszenia – 2,1 tys. zł; zwiększenie „per saldo” 
o kwotę 22 557 tys. zł. 

29  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; dalej: pzp. 
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komendy powiatowe/miejskie PSP; 1464 tys. zł na budowę strażnicy Komendy Miejskiej PSP 
w Koszalinie; 352 tys. zł na wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem wojewódzkich 
magazynów przeciwpowodziowych; 833 tys. zł na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie30. Wydatki na wykonanie ww. zadań zostały zrealizowane 
w łącznej kwocie 3 989,3 tys. zł (tj. 99,5% planu). Niższe wykonanie wydatków o 21,1 tys. zł było 
wynikiem oszczędności przetargowych. Do ww. wydatków niezasadnie zakwalifikowano środki 
w kwocie 203,6 tys. zł31 dotyczące dostawy zapór przeciwpowodziowych, które mogły być 
zrealizowane w 2018 r.  

Wojewoda zawnioskował do Ministra Finansów o ujęcie w wykazie wydatków budżetu państwa, 
które nie wygasną z upływem 2019 r. planowanych wydatków w części 85/32 w łącznej kwocie 
1583,2 tys. zł, z tego: 1000 tys. zł przeznaczone Powiatowi Białogardzkiemu na inwestycję w Szpitalu 
w Białogardzie; 410,8 tys. zł na utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w ZUW 
(projekt dofinansowany z FAMI); 138 tys. zł na rewitalizację Sali Rycerskiej i Sali Owalnej w ZUW; 
34,4 tys. zł przeznaczone Powiatowi Gryfińskiemu na budowę zewnętrznych schodów 
ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Jako przyczynę niezrealizowania 
ww. wydatków w 2019 r. wskazano: terminy zakończenia procedur wynikające z przepisów 
o zamówieniach publicznych (jeden przypadek); opóźnienia w realizacji inwestycji (dwa przypadki); 
trudności z wyłonieniem wykonawcy w ramach przeprowadzonych postępowań w sprawie 
udzielenia zamówień publicznych (jeden). Wnioski Wojewody przekazane Ministrowi Finansów 
o przeniesienie wydatków do wykorzystania w 2020 r. spełniały warunki określone w art. 181 ufp 
(wniosek NIK z kontroli P/19/001 dotyczący wzmocnienia nadzoru nad wnioskowaniem o ujęcie 
w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego został zrealizowany), ale nie 
zostały zaakceptowane. Rada Ministrów nie wydała w terminie do 15.12.2019 r. przedmiotowego 
rozporządzenia. 

Spośród planowanych wydatków w kwocie 1583,2 tys. zł zgłoszonych do wydatków niewygasających 
z upływem 2019 r., środki w wysokości: 

- 432,9 tys. zł zostały wydatkowane do końca 2019 r., z tego: 410,8 tys. zł przeznaczone 
na utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w ZUW jako wkład własny 
w ramach projektu (za zgodą Organu Delegowanego FAMI) oraz 22,1 tys. zł na rewitalizację Sali 
Rycerskiej i Sali Owalnej w ZUW; 

- 1115,9 tys. zł zostały zablokowane, z tego: 1000 tys. zł przeznaczone na inwestycję w Szpitalu 
w Białogardzie oraz 115,9 tys. zł na rewitalizację Sali Rycerskiej i Sali Owalnej w ZUW; 

- 34,4 tys. zł na inwestycję w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju nie zostały 
wydatkowane do końca 2019 r. oraz nie zostały zablokowane. 

Wojewoda, korzystając z uprawnienia określonego w art. 177 ufp, wydał 30.12.2019 r. decyzję 
o zablokowaniu planowanych wydatków budżetowych w budżecie środków krajowych na kwotę 
3501,9 tys. zł. Uzasadnieniem do podjęcia decyzji był nadmiar posiadanych środków wynikający z: 
oszczędności przetargowych na zakupie leków, odczynników i testów laboratoryjnych (w rozdziale 
01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości 
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego  
– 50 tys. zł); zmniejszenia zakresu oraz ilości przeprowadzanych badań laboratoryjnych (w rozdziale 
01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii – 122 tys. zł); braku ofert na wykonanie remontu 
pomieszczeń zajmowanych przez Straż Graniczną, oszczędności wynikających z różnic kursowych na 
podatku od towarów i usług VAT z tytułu inwestycji w ramach programu „Druga Linia Obrony” 
w stałym lotniczym przejściu granicznym w Goleniowie oraz wstrzymania do połowy 2020 r. zakupu 
mobilnego urządzenia służącego do weryfikacji osób i dokumentów na morskim przejściu 
granicznym w Świnoujściu do czasu modernizacji systemu Automatycznego Systemu Identyfikacji 
Daktyloskopijnej (w rozdziale 60031 – Przejścia graniczne – 609,6 tys. zł); opóźnienia w realizacji 
inwestycji polegającej na rewitalizacji Sali Rycerskiej i Sali Owalnej w ZUW (w rozdziale 75011  
– Urzędy wojewódzkie – 115,9 tys. zł); braku potrzeby wykonywania ekspertyz dotyczących zadań 
Wojewody określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne32 (w rozdziale 75421  
– Zarządzanie kryzysowe  – 86,1 tys. zł); niewykonania inwestycji w Szpitalu w Białogardzie 
(w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – 1 000 tys. zł); spadku liczby osób bezrobotnych 

                                                           
30  Dalej: WSSE. 
31  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, § 4210 – 

Zakup materiałów i wyposażenia. 
32  Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm. 
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w województwie zachodniopomorskim (w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 253,6 tys. zł); 
oszczędności na wynagrodzeniach w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie33 
spowodowanych fluktuacją kadr (w rozdziale 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska – 1264,7 tys. zł). 
Pismo o dokonanej blokadzie zostało przekazane do Ministerstwa Finansów tego samego dnia. 

Z ogółu zablokowanych wydatków, decyzję o zablokowaniu kwoty 695,7 tys. zł (z tego: 609,6 tys. zł 
z rezerw celowych oraz 86,1 tys. zł z ustawy budżetowej na 2019 r.; wydatki te stanowiły 19,9% 
kwoty wydatków zablokowanych), Wojewoda podjął dopiero 30.12.2019 r., tj. w odpowiedzi 
na pismo z Ministerstwa Finansów z 23.12.2019 r., przypominające o konieczności niezwłocznego 
blokowania planowanych wydatków budżetowych w przypadku stwierdzenia przesłanek 
określonych w art. 177 ust. 1 ufp. Okoliczności uzasadniające podjęcie ww. decyzji wystąpiły 
od 17 do 81 dni wcześniej. W procedurze Urzędu pn. „Blokowanie planowanych wydatków 
budżetowych”34 wskazano, że blokada wolnych środków w ramach planu wydatków w części 85/32 
może dotyczyć jedynie planu wydatków określonego ustawą budżetową (nie obejmowała środków 
pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa).  

Wojewoda nie podjął decyzji o zablokowaniu planowanych wydatków w łącznej kwocie 
1506,8 tys. zł, mimo posiadania informacji o ich nadmiarze, z tego: 127,7 tys. zł z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa na dodatkowe wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz 
pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich 
w zakresie kwalifikacji wojskowej; 3,2 tys. zł z ustawy budżetowej na 2019 r. na zapłatę za 
opracowanie "Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych Powiatu Kamieńskiego (…)”; 1200 tys. zł 
z ustawy budżetowej na 2019 r. na pomoc techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014–2020; 140 tys. zł z ustawy budżetowej na 2019 r. na pomoc techniczną w ramach 
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020; 1,5 tys. zł z ustawy budżetowej na 2019 r. 
na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami; 34,4 tys. zł 
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 2535 dla Powiatu Gryfińskiego na inwestycję w Domu 
Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Jako przyczynę niepodjęcia decyzji o blokowaniu 
planowanych wydatków budżetowych, Wojewoda wskazał jej fakultatywny charakter. Obowiązkiem 
Wojewody jest rzetelne planowanie i wykorzystanie środków budżetowych. Środki w wysokości 
695,7 tys. zł oraz 1506,8 tys. zł nie mogły być wykorzystane, zatem niecelowym było niepodjęcie 
decyzji o blokadzie po uzyskaniu informacji o nadmiarze środków. Z kwot wydatków zablokowanych 
na podstawie art. 177 ust. 1 ufp, Minister Finansów utworzył w 2019 r. rezerwę celową poz. 100.  

W 2019 r. w części 85/32 wydatki realizowano w pięciu grupach ekonomicznych, z czego 90,9% 
stanowiły „dotacje i subwencje” (w 2018 r. było to 87,7%), 7,4% „wydatki bieżące jednostek 
budżetowych” (w 2018 r. – 7,8%). Pozostałe 1,7% (w 2018 r. było to 4,5%) stanowiły łącznie 
„wydatki majątkowe”, wydatki na „współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii 
Europejskiej” oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych”. 

Wydatki na dotacje wyniosły ogółem 2 698 449,4 tys. zł (tj. 98,4% planu po zmianach), w tym: 

- 2 665 531,5 tys. zł w grupie ekonomicznej „dotacje i subwencje” (2 636 397,2 tys. zł na dotacje 
celowe; 26 906,9 tys. zł na dotacje uzdrowiskowe; 1169,1 tys. zł na dotacje podmiotowe; 
725,8 tys. zł na rekompensaty utraconych dochodów; 332,5 tys. zł na dotacje na realizację zadań 
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez 
budżet państwa w ramach programów rządowych); 

- 25 482 tys. zł w grupie ekonomicznej „wydatki majątkowe”; 

- 7 435,9 tys. zł w grupie ekonomicznej „współfinansowanie projektów z udziałem środków UE”. 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków na wybrane dotacje w ośmiu działach 
klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1 320 930,4 tys. zł (tj. 49% ogółu wydatków na dotacje 
w części 85/32), w tym w dziale: 

                                                           
33  Dalej: WIOŚ. 
34  Określonej w Procedurach planowania, realizacji i sprawozdawania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, 

stanowiących załącznik do zarządzenia nr 335/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2017 r. 
w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, jego realizacji oraz 
sprawozdawania; dalej: procedura blokowania wydatków. 

35  Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających 
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dotacja przekazana Samorządowi Województwa 
Zachodniopomorskiego36 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych 
na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Pomoc 
Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wydatki 
wykonane w wysokości 5013,2 tys. zł; 

b) 600 – Transport i łączność – dotacja przekazana SWZ na dofinansowanie remontu, utrzymania, 
ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 28 450,6 tys. zł; 

c) 750 – Administracja publiczna – dotacja przekazana powiatom w drodze porozumienia 
na wykonywanie niektórych zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – 247,8 tys. zł; 

d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja przekazana Miastu Koszalin na 
inwestycje budowlane w komendzie miejskiej PSP – 10 180 tys. zł;  

e) 801 – Oświata i wychowanie – dotacje przekazane: jst na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 11 071,5 tys. zł; na wsparcie 
finansowe organów prowadzących szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące 
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej na zakup nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 
2017–2019 „Aktywna tablica” – 1382,6 tys. zł; na wspieranie organów prowadzących publiczne 
szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach Programu wieloletniego „Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019–2023 – 1468,8 tys. zł; 

f) 851 – Ochrona zdrowia – dotacje przekazane jst na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 28 386,6 tys. zł; 

g) 852 – Pomoc społeczna – dotacje przeznaczone na dofinansowanie dożywiania w formie posiłków, 
zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, świadczeń rzeczowych w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – 25 510,7 tys. zł; 

h) 855 – Rodzina –  dotacje przyznane: na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 337, w zakresie ustalonym w Resortowym 
programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 4142,5 tys. zł38; 
gminom na finansowanie świadczenia wychowawczego – 1 205 076,1 tys. zł. 

Dysponent części 85/32 przekazywał dotacje w terminie umożliwiającym realizację poszczególnych 
zadań. Zaplanowano je w kwotach wynikających ze sporządzonych przez jst kalkulacji potrzeb. 
W umowach lub porozumieniach zawierano postanowienia o obowiązku rozliczenia dotacji i zwrotu 
niewykorzystanych środków. Beneficjenci dotacji przedłożyli Wojewodzie rozliczenia z ich 
wykorzystania.  

Cztery powiaty, które otrzymały dotację w drodze porozumienia na wykonywanie niektórych zadań 
z zakresu kwalifikacji wojskowej, nieterminowo rozliczyły się z otrzymanych środków (termin 
wskazany w § 4 ust. 3 i § 7 ust. 1 porozumień ustalono na 15.07.2019 r.), z tego: Miasto Szczecin  
– 26.08.2019 r., po 42 dniach (według rozliczenia powiat wykorzystał dotację w całości); Powiat 
Gryfiński – 17.09.2019 r., po 64 dniach (niewykorzystane środki zostały zwrócone w terminie); 
Powiat Drawski – 4.10.2019 r. zwrócił środki (należność główną bez odsetek) w wysokości 504,06 zł, 
8.10.2019 r. złożył rozliczenie dotacji, tj. po 85 dniach; Miasto Koszalin – 28.08.2019 r. zwróciło 
środki (należność główną bez odsetek) w wysokości 1965 zł, a 21.10.2019 r. złożyło rozliczenie 
dotacji, tj. po 98 dniach. Wojewoda, mimo upływu terminu na rozliczenie dotacji, wbrew przepisom 
§ 7 ust. 3 porozumień, nie wzywał powiatów do złożenia rozliczenia. Nie wydał ponadto decyzji 
określających kwoty przypadające do zwrotu i termin, od którego należało naliczyć odsetki, do czego 
był zobowiązany na podstawie art. 169 ust. 6 ufp. Jako przyczynę wskazał brak dokumentów 
umożliwiających ustalenie niewykorzystanych kwot dotacji przed złożeniem rozliczeń przez powiaty. 
Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych wyniosły w przypadku Powiatu 

                                                           
36  Dalej: SWZ. 
37  Dz. U. z 2020 r. poz. 326, ze zm. 
38  W tym 30,1 tys. zł wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; kwota do zwrotu została określona w decyzji Wojewody 

z 14.02.2020 r. 
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Drawskiego – 9 zł, a Miasta Koszalin – 19 zł. Powiaty dokonały wpłaty na rachunek dochodów 
Wojewody kwoty należnych odsetek w trakcie kontroli NIK, tj. odpowiednio 6.04.2020 r. i 8.04.2020 r. 

Przeprowadzone przez NIK kontrole w zakresie wykorzystania przez Gminę Bobolice i Miasto 
Kołobrzeg dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dofinansowanie realizacji zadań w ramach 
programu „Aktywna tablica” oraz dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu organizacji opieki 
nad dziećmi do lat 3, wykazały w Gminie Bobolice nieprawidłowości polegające na: nieterminowym 
(z sześciodniowym opóźnieniem) rozliczeniu dotacji otrzymanej w ramach programu „Aktywna 
tablica”; nieopracowaniu i niewdrożeniu do stosowania planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna. Nieprawidłowości te nie miały 
wpływu na wykorzystanie dotacji z budżetu państwa zgodnie z przeznaczeniem i terminowe 
rozliczenie przez Wojewodę dotowanych zadań. 

W latach 2016–2019 do ZUW wpłynęło sześć pozwów, osiem zawezwań do próby ugodowej oraz 
cztery wezwania do zapłaty. Dwanaście jst domagało się należnych dotacji na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za lata 2006–2017 na łączną kwotę 
12 931 tys. zł. Kwota sporna wynosiła od 81,4 tys. zł (Gmina Szczecinek) do 2726 tys. zł (Miasto 
Szczecin). Nieprawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego w Szczecinie do zapłaty (wraz z kosztami 
procesów) orzeczono: 2841 tys. zł na rzecz Miasta Szczecina z tytułu realizacji zadań zleconych 
wykonywanych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (rozdział 71015 – Nadzór 
budowlany); 99,2 tys. zł na rzecz SWZ z tytułu realizacji zadań w rozdziałach 85211 – Świadczenie 
wychowawcze oraz 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego39. Do zakończenia 
czynności kontrolnych NIK, w wyniku złożonych apelacji Sąd Apelacyjny w Szczecinie w pierwszej 
z ww. spraw nie dokonał rozpoznania; w drugiej uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego 
rozpoznania; w żadnym z pozostałych przypadków nie zawarto ugody.  

Wydatki majątkowe w części 85/32 wyniosły 39 759 tys. zł, tj. 87,3% planu po zmianach (włącznie 
z kwotami wydatków zaliczonych do grupy „Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE” 
w wysokości 4552,7 tys. zł). Wydatki te zostały przeznaczone na realizację 72 zadań.  

Do planu wydatków majątkowych Urzędu na kwotę 1817 tys. zł, obejmującego realizację pięciu 
zadań, w trakcie roku wprowadzono 18 kolejnych zadań na kwotę ogółem 4081 tys. zł. 
Zrezygnowano z jednego zadania dotyczącego odwodnienia i izolacji poziomej budynku ZUW 
w Lubieszynie (na kwotę 375 tys. zł), ze względu na przeniesienie środków na dwa inne zadania. 
W wyniku dokonanych zmniejszeń/zwiększeń (w tym dotyczących 18 nowych zadań), plan 
po zmianach wynosił 10 086,6 tys. zł. Wykonane wydatki majątkowe ZUW wyniosły 6566,8 tys. zł 
(tj. 65,1% planu po zmianach). Nie zrealizowano zadania dotyczącego pokrycia kosztów projektu 
dofinansowanego z FAMI pn. „Utworzenie pomieszczenia i stanowisk pracy ds. technicznej obsługi 
wniosków OPT oraz doposażenie stanowisk pracy obsługujących bezpośrednio interesantów OPT 
w ZUW w Szczecinie i Delegaturze w Koszalinie” (kwota 23 tys. zł) z powodu zbyt późnego 
otrzymania środków z rezerwy celowej budżetu państwa i braku ofert na wykonanie zamówienia 
publicznego w grudniu 2019 r. Osiem z 22 planowanych zadań zostało zrealizowanych częściowo, 
z tego największe kwoty niewykorzystanych środków dotyczyły: utworzenia Biura Obsługi 
Interesantów dla cudzoziemców w ZUW (2869,4 tys. zł) z powodu zmiany przez wykonawcę 
harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i przeniesienia części kosztów na 2020 r.; pokrycia 
kosztów projektu dofinansowanego z FAMI pn. „Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej urzędu 
wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia do przechowywania akt osobowych obywateli 
państw trzecich w ZUW w Szczecinie” (255,2 tys. zł) z powodu naliczenia kar umownych wykonawcy 
(stanowiły one koszt niekwalifikowalny w projekcie); zakupu wyposażenia do wojewódzkiego 
magazynu przeciwpowodziowego Urzędu (204,4 tys. zł) z powodu niewykonania jednej z umów 
przez dostawcę (umowa została unieważniona na początku 2020 r.). W WINB nie wystąpiły wydatki 
majątkowe. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2019 r. wyniosły 1807,3 tys. zł, tj. 99,4% planu 
po zmianach. Największe kwoty stanowiły wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (25,2%), 
stypendia dla uczniów (28,5%), zasądzone renty (19,3%). Wydatki w tej grupie wyniosły w ZUW 
433,6 tys. zł (tj. 0,7% ogółu wydatków w jednostce) oraz w WINB – 1,9 tys. zł (tj. 0,1%). 

                                                           
39  Rozdziały uchylone od 1.01.2017 r. 
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Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 217 309,2 tys. zł, tj. 97,6% planu po zmianach. 
Największe kwotowo pozycje stanowiły wynagrodzenia 136 651 tys. zł (62,3%), zakup materiałów 
i wyposażenia 10 653,8 tys. zł (4,9%) oraz zakup usług pozostałych 21 097,8 tys. zł (9,7%). 
W Urzędzie wydatki bieżące wyniosły 55 876,2 tys. zł (tj. 86,9% ogółu wydatków), natomiast 
w WINB – 3025,6 tys. zł (tj. 99,9%). 

Wydatki na wynagrodzenia wzrosły w 2019 r. o 14 732,4 tys. zł (tj. o 12,1%) w porównaniu do 2018 r. 
(ze 121 918,6 tys. zł w 2018 r. do tys. 136 651 zł w 2019 r.), z tego w statusach zatrudnienia:  
„1” – Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – o 5902,1 tys. zł, „3” – Członkowie 
korpusu służby cywilnej – o 8 336,3 tys. zł oraz „11” – Żołnierze i funkcjonariusze – o 500,6 tys. zł. 
W statusie „2” – Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe – nastąpił spadek 
wynagrodzenia o 6,6 tys. zł. ZUW na wynagrodzenia wydatkował 36 132 tys. zł, natomiast WINB  
– 2474,8 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2019 r. w części 85/32 wyniosło 
5363,9 zł i w porównaniu do 2018 r. było wyższe o 662,4 zł (14,1%), z tego odpowiednio w statusie: „1” 
o 525,7 zł; „3” o 779,2 zł i „11” o 875,2 zł. W statusie „2” – nastąpił spadek wynagrodzenia o 275 zł. 
W kontrolowanych jednostkach przeciętne wynagrodzenia wynosiły: 5 067 zł w ZUW i 6103 zł 
w WINB. 

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w części 85/32 w 2019 r. wyniosło 2123 
osoby i w porównaniu do stanu na koniec 2018 r. (2 161) było niższe o 38 osób, w tym o cztery osoby 
w statusie zatrudnienia „1”, 33 osoby w statusie zatrudnienia „3” oraz jedną w statusie zatrudnienia 
„11”. Przyczyną wzrostu wydatków na wynagrodzenia w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. było 
przede wszystkim przyznanie dodatkowych środków z rezerw celowych: poz. 4940 na sfinansowanie 
podwyższenia od 1.07.2019 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ZUW, Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie41, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie42, WIOŚ oraz WSSE; poz. 9143 na 
sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód 
medyczny zatrudnionych w WSSE lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych; poz. 1244 
na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Szczecinie45 i powiatowych inspektoratów weterynarii, w tym na wzmocnienie 
kadrowe i finansowe w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie (cztery etaty od 
1.07.2019 r.) w celu realizacji zaleceń z audytu Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności USA; poz. 7346 na 
sfinansowanie wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ponadto wzrost wydatków na wynagrodzenia był wynikiem 
uwzględnienia w ustawie budżetowej na 2019 r. wzrostu wynagrodzeń o 2,3% oraz ujęcia 
w  budżecie na 2019 r. skutków decyzji wydanych w 2018 r. na zwiększenie wynagrodzeń.  

Z rezerw celowych na zwiększenie wynagrodzeń w części 85/32 zostało przekazane łącznie 
13 493,7 tys. zł, w tym: w poz. 947 – 570 tys. zł; poz. 12 – 2137,9 tys. zł; poz. 2048 – 34,7 tys. zł; poz. 26 
– 293,7 tys. zł; poz. 34 – 190,6 tys. zł; poz. 49 – 4099,4 tys. zł; poz. 6549 – 83,7 tys. zł; poz. 69  
– 367,1 tys. zł; poz. 73 – 2074,2 tys. zł; poz. 7750 – 190,6 tys. zł; poz. 91 – 3451,8 tys. zł. Łączna kwota 
środków wykorzystanych na podwyższenie wynagrodzeń dotychczas zatrudnionym pracownikom 

                                                           
40  Poz. 49 – Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy 

informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych. 
41  Dalej: KW PSR. 
42  Dalej: WIIH. 
43  Poz. 91 – Środki na zadania w obszarze zdrowia. 
44  Poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe 

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, 
finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji 
Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej. 

45  Dalej: WIW. 
46  Poz. 73 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. 
47  Poz. 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 
48  Poz. 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące 

z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem 
zawodowym. 

49  Poz. 65 – Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa 
socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu. 

50  Poz. 77 – Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku 
wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
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wyniosła 9095,4 tys. zł, z tego w: ZUW – 2501,8 tys. zł; WIW – 1039,1 tys. zł; WIJHARS51 – 81 tys. zł; 
WIORIN52 – 345,3 tys. zł; KO53 – 244,9 tys. zł; WSSE – 3363,1 tys. zł; WIOŚ – 944,9 tys. zł;  
KW PSR – 62,6 tys. zł; KW PSP – 287,8 tys. zł; WIIH – 65,8 tys. zł; WINB – 70 tys. zł;  
WITD54 – 89,1 tys. zł. Na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych pracowników wykorzystano 
1 350,9 tys. zł, z tego w: ZUW – 676,4 tys. zł; WIW – 164 tys. zł; WIORIN – 8,7 tys. zł; KO – 7,8 tys. zł; 
WSSE – 124,8 tys. zł; WIOŚ – 284,6 tys. zł; KW PSP – 14 tys. zł; WIIH – 65,7 tys. zł; WITD – 4,9 tys. zł. 

Szczegółowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach przedstawiono w załączniku 5.5 do informacji.  

Zobowiązania na koniec 2019 r. wyniosły 12 475,5 tys. zł i były wyższe niż kwota zobowiązań 
na koniec 2018 r. o 8,2%. Największy udział w nich (10 778,4 tys. zł, tj. 86,4%) stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, które 
w porównaniu do 2018 r. wzrosły o 11,9%. W pozostałych wydatkach bieżących kwota zobowiązań 
była o 109,2 tys. zł niższa (tj. o 7%) niż na koniec roku poprzedniego. Zobowiązania wymagalne 
w części 85/32 na koniec 2019 r. wyniosły ogółem 1,8 tys. zł i dotyczyły niepodjętych świadczeń 
społecznych (w tym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach 1775,89 zł oraz w Mieście Białogard 
45,48 zł).  

Zobowiązania ZUW wyniosły 3786,4 tys. zł, a WINB – 189,4 tys. zł. W obu jednostkach nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne.  

W ZUW i WINB kontrolą objęto zgodność ponoszenia wydatków z zasadami gospodarowania 
środkami publicznymi, tj. dokonywania ich w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (wydajność) oraz optymalnego doboru 
środków służących osiągnięciu założonych celów (skuteczność zewnętrzna), a także w sposób 
umożliwiający terminową realizację zadań55. Próba została wylosowana metodą monetarną (MUS56). 
Badaniem w ZUW objęto 162 zapisy księgowe na kwotę ogółem 8775,5 tys. zł, z tego 38 zapisów 
na kwotę 5852,5 tys. zł w grupie wydatków majątkowych oraz 124 zapisy na kwotę 2923 tys. zł 
w grupie wydatków bieżących. W WINB badaniem objęto 108 zapisów księgowych wylosowanych 
metodą MUS na kwotę ogółem 396,5 tys. zł oraz dwa zapisy na łączną kwotę 0,8 tys. zł wybrane 
celowo (w grupie wydatków bieżących). W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wydatki ZUW oraz WINB 
(za wyjątkiem wydatków na łączną kwotę 52,8 tys. zł poniesionych w WINB57) dokonywane były 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób oszczędny i gospodarny. Środki publiczne 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W badanych próbach wydatków poddanych ocenie 
w zakresie prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień publicznych oraz wyłączenia 
stosowania przepisów pzp, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Inspektor Wojewódzki udzielił w 2019 r. zamówienia Poczcie Polskiej S.A. na usługi pocztowe 
w wysokości ogółem 46,4 tys. zł bez zachowania określonego w art. 162 pkt 4 ufp wymogu zlecania 
zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako uzasadnienie zawarcia umowy wskazał, 
że Poczta Polska S.A. jest „operatorem państwowym”. Z dniem 1.01.2013 r. nastąpiło uwolnienie 
rynku usług pocztowych, stosownie do postanowień dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu 
do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Otwarcie rynku 
pocztowego nastąpiło m.in. poprzez zniesienie przepisu art. 47 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. 
Prawo pocztowe58, w którym określony był zakres obszaru usług zastrzeżonych i prawo wyłączne 
operatora publicznego - Poczty Polskiej S.A. do świadczenia usług w tym obszarze. 

                                                           
51  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
52  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa; dalej: WIORIN. 
53  Kuratorium Oświaty; dalej: KO. 
54  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego; dalej: WITD. 
55  Próbę do badania wyznaczono ze zbioru dowodów księgowych będących fakturami lub dokumentami równoważnymi 

fakturom i stanowiących podstawę płatności w 2019 r. oraz odpowiadających tym dokumentom zapisów księgowych. 
W celu wyznaczenia tego zbioru dokonano analizy, przedstawionych do kontroli w formie elektronicznej, wszystkich 
pozycji operacji księgowych wykazanych w okresie od 1.01 do 31.12.2019 r. Spośród ww. pozycji operacji wyeliminowano 
zapisy dotyczące: wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych – ze względu na niskie ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości, transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 500 zł), zapisów objętych badaniem celowym (poza MUS). 

56  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
57  Z tego dotyczących: udzielenia zamówienia na usługi pocztowe bez zachowania zasady konkurencyjności (46,4 tys. zł); 

zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego za usługi świadczenia pomocy prawnej przed upływem terminu wynikającego 
z zawartej umowy (5,2 tys. zł); nieprawidłowego zakwalifikowania wydatków stanowiących koszty związane ze 
szkoleniem pracowników korpusu służby cywilnej (1,2 tys. zł). 

58  Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, ze zm. 
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W WINB wydatkowano w październiku i grudniu 2019 r. łącznie kwotę 5,2 tys. zł na zapłatę 
wynagrodzenia ryczałtowego za usługi świadczenia pomocy prawnej przed upływem terminu 
wynikającego z zawartej umowy. Płatności w tych miesiącach wykonano w 18-tym dniu, mimo 
że Inspektor Wojewódzki nie posiadał informacji, czy zleceniobiorca zrealizuje określony w umowie 
obowiązek stawiennictwa w WINB w kolejnych tygodniach. Jako przyczynę wcześniejszych płatności 
wskazano planowane urlopy głównego księgowego WINB lub Inspektora Wojewódzkiego. Według 
art. 44 ust. 3 pkt 3 ufp, wydatki publiczne powinny być dokonywane w terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wcześniejsza zapłata wykonawcy nie skutkowała powstaniem 
zobowiązań wymagalnych. 

W WINB nieprawidłowo zaklasyfikowano wydatki na łączną kwotę 1,2 tys. zł, stanowiące koszty 
związane ze szkoleniem pracownika korpusu służby cywilnej, tj. koszty zakwaterowania i dojazdów. 
Wydatki te omyłkowo ujęto w paragrafach 430 – Zakup usług pozostałych i 441 – Podróże służbowe 
krajowe. Według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych59, koszty szkoleń członków korpusu służby cywilnej, 
do których zalicza się wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty 
dojazdów, zakwaterowania wyżywienia uczestników, ujmuje się w paragrafie 455 – Szkolenia 
członków korpusu służby cywilnej. Nieprawidłowa klasyfikacja wydatków skutkowała 
niewłaściwym sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu budżetowym Rb-28. Do czasu zakończenia 
czynności kontrolnych NIK dokonano częściowej korekty zapisów księgowych i sprawozdania za rok 
2019 na kwotę 0,3 tys. zł. Zapis dotyczący kwoty 0,9 tys. zł nie został skorygowany. 

W Urzędzie w 2019 r. z zastosowaniem przepisów pzp udzielono siedmiu zamówień publicznych 
na łączną kwotę 10 230,5 tys. zł brutto (9817,3 tys. zł netto) oraz dwóch zamówień na usługi 
społeczne o wartości ogółem 1563,9 tys. zł brutto (1485,5 tys. zł netto). Szczegółowym badaniem 
objęto trzy postępowania o udzielenie zamówień, z tego jedno przeprowadzone w trybie przetargu 
ograniczonego (na dostawę agregatu pompowego o wartości 304,2 tys. zł brutto; kwota wydatku 
w 2019 r. – 304,2 tys. zł), jedno w trybie zapytania o cenę (na sukcesywną dostawę fabrycznie 
nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby ZUW o wartości 
269,6 tys. zł brutto; kwota wydatku w 2019 r. – 192,4 tys. zł) oraz jedno, do którego nie miały 
zastosowania przepisy pzp (na dostawę dwóch fabrycznie nowych łodzi do ratownictwa wodnego 
z wyposażeniem i dwóch przyczep podłodziowych o wartości 118,6 tys. zł brutto; kwota wydatku 
w 2019 r. – 114,4 tys. zł). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków 
dokonywano zgodnie z przepisami w zakresie udzielania zamówień publicznych60. Ustalenia 
niniejszej kontroli potwierdziły wykonanie wniosku sformułowanego w wyniku kontroli P/19/001, 
dotyczącego wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem ww. procedur. 

W WINB badaniem objęto jedno (tj. 100%) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej/umów 
ramowych na badanie próbek wyrobów budowlanych o wartości szacunkowej 213,1 tys. zł netto61. 
W WINB, wbrew dyspozycji art. 90 pzp, nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego 
w zakresie ceny oferty częściowej, która mogła być rażąco niska, mimo iż cena całkowita oferty 
(4,4 tys. zł) była niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
(częściowych)62. Wartość szacunkowa tej części zamówienia wynosiła 15,2 tys. zł. Inspektor 
Wojewódzki w wyjaśnieniach jako przyczynę nieprzeprowadzenia postępowania wskazał na już 
wcześniej występujące znaczne różnice w cenach za badanie wyrobów budowlanych. Z uwagi 
na brak akredytacji na wykonywanie badań tych wyrobów, nie zawarto umowy z ww. wykonawcą.  

W 2019 r. służby Wojewody przeprowadziły 207 kontroli realizacji zadań dofinansowanych 
środkami z dotacji na łączną kwotę 119 464,9 tys. zł. Kontrole dotyczyły realizacji zadań z zakresu 
m.in.: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
ewidencji ludności; przeprowadzania kwalifikacji wojskowej; gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa; udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; wydawania orzeczeń 

                                                           
59  Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. 
60  Określonymi w pzp oraz regulaminie udzielenia zamówień publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia 

nr 65/2017 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 29 grudnia 
2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie. 

61  W zawartych umowach nie podano wartości zamówienia, ponieważ usługi miały być wykonywane na zlecenie 
Zamawiającego. W 2019 r. nie udzielono zamówień na badanie próbek i nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. 

62  4380 zł + 11 623,50 zł = 16 003,50 zł; średnia arytmetyczna wynosiła 8001,75 zł; cena oferty częściowej była niższa 
o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej (stanowiła 54,7% tej średniej wartości). 
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o niepełnosprawności; utrzymania i konserwacji cmentarzy wojennych; inwestycji drogowych; 
zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego; zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; geodezji i kartografii; pomocy 
repatriantom i ich rodzinom; prowadzenia działalności leczniczej; promocji zatrudnienia; 
zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych; działalności środowiskowych domów samopomocy, ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodków adopcyjnych; wnioskowania o zwrot 
utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych lub 
rezerwatach przyrody; organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; Programu Rodzina 500+ 
oraz koordynacji świadczeń; Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014–2020; 
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 
im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020; Programu Wieloletniego SENIOR+; Wieloletniego 
Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014–2020; Wieloletniego Programu 
„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023; Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”; prawidłowości wydatkowania środków z rezerwy celowej 
budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; realizacji inwestycji 
pn. Rozbudowa Szpitala w Szczecinku – II etap oraz III etap – SOR, OIOM i oddział pediatryczny. 
W wyniku kontroli sformułowano zalecenia dotyczące m.in.: obowiązku zwrotu dotacji na łączną 
kwotę 35,1 tys. zł, prawidłowego i terminowego rozliczania środków z dotacji (w tym prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków z dotacji), wykonywania zadań przez osoby 
spełniające kwalifikacje określone w przepisach prawa oraz zwiększenia nadzoru nad prowadzeniem 
dokumentacji dotyczącej dotowanych zadań. 

W okresie od 1.01.2019 r. w WINB realizowano projekt pn. Plan działań nadzoru budowalnego 
na lata 2019-2020, dofinansowany z osi priorytetowej X „Pomoc techniczna” POIiŚ 2014–2020. 
Całkowita wartość projektu dla Podmiotu upoważnionego (WINB) wynosiła 1178 tys. zł. W 2019 r. 
wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły łącznie brutto 959,3 tys. zł, w tym 
kwalifikowalne 541,7 tys. zł. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28 Programy, wydatki 
stanowiące wkład UE wynosiły 460,5 tys. zł (paragrafy z czwartą cyfrą „8”), a wkład budżetu państwa 
wynosił 81,2 tys. zł (paragrafy z czwartą cyfrą „9”). Środki służyły poprawie efektywności 
prowadzenia nadzoru budowlanego nad inwestycjami w ramach realizowanych w województwie 
zachodniopomorskim projektów POIiŚ 2014–2020 i CEF (Instrument „Łącząc Europę”), tj. w wyniku 
realizacji projektu w 2019 r. wzrosła liczba kontroli budów (o 161), liczba wydanych decyzji 
o pozwolenie na użytkowanie (o 98).  

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W 2019 r. wydatki budżetu środków europejskich w części 85/32 – województwo 
zachodniopomorskie zostały zrealizowane w kwocie 9579,6 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach). 
Całość środków pochodziła z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 – Finansowanie 
programów z budżetu środków europejskich. Badanie wszystkich (czterech) decyzji 
wprowadzających zmiany w planie budżetu środków europejskich wykazało, że wnioskowanie 
o środki z rezerwy wynikało z faktycznych potrzeb i było celowe, a otrzymane środki budżetowe 
zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie 
dwóch projektów realizowanych przez KW PSP w ramach POIiŚ 2014–2020, tj. projektu 
pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” – kwota 101,8 tys. zł 
(zakup dwóch quadów z lawetą); „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” – kwota 
9477,8 tys. zł (zakup sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem 
ratownictwa drogowego, ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego do usuwania kolizji 
drogowych – z rotatorem, dziewięciu zestawów narzędzi hydraulicznych o zwiększonym potencjale 
ratownictwa drogowego oraz zestawu do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym). 

Przeprowadzona przez NIK kontrola w KW PSP w zakresie wykorzystania dotacji na realizację 
projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” nie wykazała nieprawidłowości. 

W 2019 r. ZUW (dysponent III stopnia) nie realizował wydatków w ramach budżetu środków 
europejskich. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków z budżetu środków europejskich przedstawiono 
w załączniku 5.6 do informacji.  
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3.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Szczegółowe badanie 16 podzadań w ramach pięciu funkcji państwa w układzie zadaniowym, tj.:  

- 2.3.1.W – Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego;  
- 2.3.2.W – Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom 

przemysłowym;  
- 2.3.3.W – Obrona cywilna;  
- 3.1.1.W – Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty;  
- 3.1.2.W – Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne;  
- 3.1.3.W – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej; 
- 3.1.5.W – Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

uczniów zdolnych;  
- 3.1.6.W – Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna;  
- 3.1.7.W – Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej;  
- 12.1.2.W – Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa;  
- 12.1.3.W – Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska;  
- 12.1.4.W – Ochrona przed skutkami zagrożeń; 
- 12.1.6.W – Gospodarka odpadami;  
- 12.3.1.W – Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu;  
- 13.4.1.W – Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi;  
- 13.4.2.W – Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem 

wykazało, że w każdym przypadku ustalone dla nich mierniki (łącznie 24) odnosiły się do założonych 
celów i pozwalały ocenić skuteczność realizowanych zadań. Monitoring mierników prowadzony był 
systematycznie na podstawie rzetelnych źródeł danych (m.in. księgi rachunkowe, system 
informatyczny, informacje komórek organizacyjnych właściwych dla realizacji działań objętych 
miernikami), poprzez wypełnianie rejestrów pomiaru mierników, z częstotliwością odpowiadającą 
dostępności danych, stanowiących podstawę ich wyliczenia. 

W efekcie realizacji ww. podzadań, na które wydatkowano środki w wysokości 2 118 129,7 tys. zł: 
− zapewniono średni czas dojazdu na miejsce zdarzenia na poziomie 8 min. 55 sek. (na planowane 

8 min. 38 sek. – zwiększony czas był spowodowany dłuższą trasą dojazdu do niektórych zdarzeń) 
oraz po trzech ratowników wodnych na jedno kąpielisko/miejsce wyznaczone do kąpieli 
(na planowane cztery os./1 miejsce – niższe wykonanie miernika wynikało z utworzenia przez jst 
większej od zakładanej liczy kąpielisk);  

− skontrolowano 38,3% (na planowane 35%) obiektów w zakresie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych (większe wykonanie miernika było wynikiem przeprowadzenia kontroli 
doraźnych w escape roomach oraz na składowiskach odpadów) oraz uzyskano wskaźnik 
wykrywalności zagrożeń na poziomie 1,9 szt./1 kontrolę (na zakładany 1,56 szt./1 kontrolę  
– większe wykonanie miernika było wynikiem zwiększenia liczby kontroli oraz doskonalenia 
zawodowego kadry pionu kontrolno-rozpoznawczego);  

− przeprowadzono 1596 (100% planu) treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania, a także przeszkolono 195 osób (na 150 planowanych) z zakresu 
obrony cywilnej (większe wykonanie miernika było wynikiem zwiększenia liczby wniosków jst 
o przeprowadzenie szkolenia);  

− pozytywnie oceniono 65% (na zakładane 60%) skontrolowanych szkół i placówek oświatowych 
(większe wykonanie miernika było wynikiem wzmocnienia wspomagającej formy nadzoru nad 
tymi jednostkami oraz większej od zakładanej liczby niezasadnych skarg i zgłoszeń) oraz 
przeprowadzono zakładane 40% kontroli i ewaluacji w ww. jednostkach;  

− uzyskano 79% zdawalność (na planowaną 77%) z egzaminu maturalnego i zawodowego oraz 
zapewniono podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 74 tys. uczniów i słuchaczy (na 77 tys. 
planowanych – miernik ustalony przez Ministerstwo Finansów, na wykonanie którego Wojewoda nie 
miał wpływu);  

− 21% nauczycieli (na 10% planowane) skorzystało z różnych form doskonalenia i dokształcania 
zawodowego (większe wykonanie miernika było wynikiem zwiększenia liczby nauczycieli 
pełniących funkcję doradcy metodycznego w województwie zachodniopomorskim oraz 
organizacji szkoleń w ramach działalności placówek doskonalenia nauczycieli) oraz 2,1% 
z ogólnej liczby nauczycieli (na 2,3% planowane) uzyskało stopień awansu zawodowego 
(miernik ustalony przez Ministerstwo Finansów, na wykonanie którego Wojewoda nie miał wpływu);  
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− objęto pomocą 6% uczniów w I półroczu oraz 5,6% w II półroczu 2019 r. (na zakładane 8% i 7%  
– niższe wykonanie miernika było wynikiem mniejszej od planowanej liczby wniosków 
o przyznanie stypendium szkolnego oraz przekroczenia przez uczniów kryterium dochodowego 
uprawniającego do otrzymania wsparcia); 

− 73% uczniów (z 74% planowanych) skorzystało z różnych form zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych (miernik ustalony przez Ministerstwo Finansów, na wykonanie którego Wojewoda 
nie miał wpływu), skontrolowano 16,2% (z 20% planowanych) placówek wypoczynku dzieci 
młodzieży (niższe wykonanie miernika wynikało z obciążenia pracowników zadaniami 
związanymi z wprowadzeniem reformy oświaty oraz wynikającymi ze strajku nauczycieli), 
2539 dzieci i młodzieży (na 2500 planowane) skorzystało z różnych form wypoczynku;  

− 86,6% dzieci w wieku 3–5 lat (z 83,5% planowanych) skorzystało z edukacji przedszkolnej 
(wyższe wykonanie miernika wynikało ze zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach/ oddziałach 
przedszkolnych/ innych formach wychowania przedszkolnego); przeprowadzono pięć (100%) form 
edukacyjnych rozwijających świadomość ekologiczną młodzieży;  

− wykonano 69 pomiarów i oznaczeń w zakresie ochrony środowiska (na 110 868 planowanych  
– niższe wykonanie miernika było wynikiem przejęcia z dniem 1.01.2019 r. przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska zadań państwowego monitoringu środowiska oraz działalności 
laboratoryjnej, które do tej pory były wykonywane przez WIOŚ);  

− zapewniono pokrycie 36,4% braków normatywnych (na planowane 9%) w zakresie średnich 
samochodów ratowniczo-gaśniczych PSP (wyższe wykonanie miernika wynikało ze sfinansowania 
zakupów z POIiŚ 2014–2020 oraz Funduszu Wsparcia PSP);   

− trzy osoby (100%) uzyskały uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami;  
− opracowano jeden (100%) program ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza;  
− wsparto 154 tys. rodzin (na zakładane 137 tys.) wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi (głównie z powodu zmiany przepisów uprawniających do uzyskania 
świadczenia wychowawczego „500+”);  

− w placówkach wsparcia dziennego zapewniono opiekę 72% dzieci objętych pieczą zastępczą 
(na 68% planowane – wyższe wykonanie miernika było wynikiem zmiany liczby placówek 
i liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego i opiekuńczo-wychowawczych). 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych/łącznych sprawozdań za 2019 r. przez 
dysponenta części 85/32 – województwo zachodniopomorskie oraz sprawozdań jednostkowych 
Urzędu i WINB63: 
− 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-28 UE); 

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

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

                                                           
63  Tj. zgodność sporządzenia sprawozdań z: rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.); rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1773); rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704). 
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Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/32 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych ZUW i WINB były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Wyżej 
wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo oraz prawidłowo pod względem 
formalno-rachunkowym i merytorycznym (za wyjątkiem Rb-27 i Rb-N ZUW oraz Rb-28 WINB). 
W ZUW nieprawidłowo zakwalifikowano należności dotyczące dwóch kar budowlanych w kwotach 
15 tys. zł i 75 tys. zł. W sprawozdaniu Rb-27 ZUW w zaległościach netto ujęto ww. kwoty, mimo że 
należności te były sporne i nie mogły być egzekwowane. O tę samą kwotę zawyżono wartość 
należności wymagalnych w Rb-N ZUW. Korekty sprawozdań ZUW zostały sporządzone w trakcie 
kontroli NIK. W WINB nieprawidłowo sklasyfikowano wydatki na łączną kwotę 1,2 tys. zł, 
co skutkowało niewłaściwym sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu Rb-28. Do czasu zakończenia 
czynności kontrolnych NIK (9.03.2020 r.) dokonano korekty zapisów księgowych i sprawozdania  
Rb-28 na kwotę 0,3 tys. zł. Zapis dotyczący kwoty 0,9 tys. zł nie został skorygowany. Przyjęte w obu 
kontrolowanych jednostkach mechanizmy kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne, gdyż nie 
wyeliminowały błędów dotyczących sporządzenia ww. sprawozdań. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Wojewody Zachodniopomorskiego z 16.04.2020 r. 
sformułowano wnioski dotyczące:  
− podejmowania działań egzekucyjnych w przypadkach nieterminowego regulowania rat przez 

dłużników, 
− podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych niezwłocznie po 

wystąpieniu okoliczności uzasadniających ich podjęcie, 
− wzmocnienia nadzoru nad rozliczaniem dotacji dla powiatów na wykonywanie niektórych zadań 

w zakresie kwalifikacji wojskowej, 
− zintensyfikowania działań nadzorczych nad prawidłowością sporządzania sprawozdań 

budżetowych oraz z operacji finansowych. 

W wyniku kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinie NIK wniosła o: 
− prawidłowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

oraz zlecanie zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, 
− klasyfikowanie wydatków w prawidłowych paragrafach klasyfikacji budżetowej, 
− dokonywanie zapłaty za usługi w terminach wynikających z zawartych umów, 
− bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach 290 i 761, 
− zaktualizowanie polityki rachunkowości i regulaminu WINB. 

W wyniku kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobolicach NIK wniosła o: 
− podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do terminowego składania rozliczeń 

otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, 
− przedstawienie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie planu nadzoru 

nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna.  
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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) 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie Tomasz Hinc P Delegatura NIK 

w Szczecinie 

2. 
Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Szczecinie 

Ryszard Kabat O Delegatura NIK 
w Szczecinie 

3. 
Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinie 

nadbryg. Jacek 
Staśkiewicz  
– do 12.03.2020 r. 
mł. bryg. Jarosław 
Tomczyk  
– od 13.03.2020 r. 

P Delegatura NIK 
w Szczecinie 

4. Urząd Miejski w Bobolicach  Mieczysława Brzoza P Delegatura NIK 
w Szczecinie 

5. Urząd Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska P Delegatura NIK 
w Szczecinie 

*)Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna 
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5.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/32 – WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie dokonano stosując 
kryteria64 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku65. 

Dochody (D)66:      145 030 tys. zł   

Wydatki (W)67:      2 943 581,2 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):     2 943 581,2 tys. zł 

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) – 1,0 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   51,6 tys. zł, tj. 0,0018%  
wydatków ogółem w części 85/32; polegały na: 

− udzieleniu przez Inspektora Wojewódzkiego zamówienia na usługi pocztowe bez zachowania określonego 
w art. 162 pkt 4 ufp wymogu zlecania zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty (46,4 tys. zł), 

− zapłaty przez Inspektora Wojewódzkiego wynagrodzenia ryczałtowego za usługi świadczenia pomocy 
prawnej przed upływem terminu wynikającego z zawartej umowy (5,2 tys. zł). 

Nieprawidłowości dotyczące podjęcia przez Wojewodę decyzji o zablokowaniu planowanych wydatków 
w grudniu, mimo że okoliczności uzasadniające takie decyzje wystąpiły przynajmniej dwa i pół miesiąca 
wcześniej (695,7 tys. zł), niepodjęcia decyzji o blokadzie mimo nadmiaru posiadanych środków 
(1506,8 tys. zł), niewydania przez Wojewodę decyzji określających dotowanym kwoty przypadające 
do zwrotu i termin, od którego należało naliczyć odsetki (2,5 tys. zł), nieprawidłowego zaklasyfikowania 
wydatków w WINB (w ramach wydatków bieżących – 1,2 tys. zł) oraz nieprzeprowadzenia w WINB 
postępowania wyjaśniającego w zakresie ceny oferty częściowej, która mogła być rażąco niska (4,4 tys. zł), 
nie mieściły się w kategorii wydatków ocenianych jako niecelowe lub niegospodarne, bądź poniesionych 
z naruszeniem przepisów prawa. 

Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna (5) 

Wynik końcowy Wk:     5 x 1,0 = 5 (ocena pozytywna) 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna  

 

                                                           
64  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
65  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
66  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. 
67  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich.  

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 85/32 – WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
 

L.p.  Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

  Ogółem, w tym:  136 823,3 109 402,0 145 030,0 106,0 132,6 
1 010 - Rolnictwo i łowiectwo 19 671,8 20 073,0 19 484,2 99,0 97,1 

1.1 01032 - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 2 021,2 2 072,0 2 651,8 131,2 128,0 

1.1.1 § 0830 - Wpływy z usług 1 797,3 1 900,0 2 212,1 123,1 116,4 

1.2 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii 16 286,8 17 112,0 15 829,4 97,2 92,5 

1.2.1 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 16 058,7 17 042,0 15 636,7 97,4 91,8 

2. 050 - Rybołówstwo i rybactwo 2,3 0,0 44,1 1 917,4 - 

2.1 05003 - Państwowa Straż Rybacka 2,3 0,0 44,1 1 917,4 - 

3. 500 - Handel 107,0 62,0 384,2 359,1 619,7 

3.1 50001 - Inspekcja Handlowa 107,0 62,0 384,2 359,1 619,7 

4. 600 - Transport i łączność 378,4 1 474,0 1 055,0 278,8 71,6 

4.1 60014 - Drogi publiczne powiatowe 0,0 0,0 147,0 - - 

4.2 60016 - Drogi publiczne gminne 0,0 0,0 242,9 - - 

4.3 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego 248,8 1 403,0 587,3 236,1 41,9 

5. 630 -Turystyka 8,1 0,0 9,1 112,3 - 

5.1 63095 - Pozostała działalność 8,1 0,0 9,1 112,3 - 

6. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 71 320,8 58 565,0 75 632,6 106,0 129,1 

6.1 70005 - Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 71 320,8 58 565,0 75 632,6 106,0 129,1 

7. 710 - Działalność usługowa 2 866,7 1 187,0 1 940,4 67,7 163,5 

7.1 71015 - Nadzór budowlany 2 823,3 1 155,0 1 700,1 60,2 147,2 

7.1.1 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 838,1 605,0 969,5 52,7 160,2 

8. 750 - Administracja publiczna 9 704,7 7 779,0 11 053,5 113,9 142,1 

8.1 75011 - Urzędy wojewódzkie 9 639,4 7 752,0 11 020,0 114,3 142,2 

8.1.1 
§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

1 527,2 1 200,0 2 595,9 170,0 216,3 

8.1.2 

§ 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 

977,3 950,0 1 060,6 108,5 111,6 

8.1.3 § 0930 - Wpływy z opłat paszportowych oraz 
pozostałych opłat konsularnych 5 925,0 5 200,0 6 755,2 114,0 129,9 

9. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 395,3 204,0 304,9 77,1 149,5 

9.1 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 60,8 46,0 99,6 163,8 216,5 

9.2 75411 - Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 269,8 158,0 224,6 83,2 142,2 

10. 755 - Wymiar sprawiedliwości 0,5 0,0 2,0 400,0 - 

10.1 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 0,5 0,0 2,0 400,0 - 
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11. 758 - Różne rozliczenia 214,5 0,0 152,7 71,2 - 

11.1 75814 - Różne rozliczenia finansowe 214,5 8,0 31,0 14,5 - 

12 801 - Oświata i wychowanie 72,2 8,0 21,0 29,1 262,5 

12.1 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 3,5 0,0 2,7 77,1 - 

12.2 80104 - Przedszkola 14,0 0,0 7,3 52,3 - 

12.3 80136 - Kuratoria oświaty 8,7 8,0 7,1 81,6 88,8 

13 851 - Ochrona zdrowia 5 763,4 5 368,0 6 050,5 105,0 112,7 

13.1 85132 - Inspekcja Sanitarna 4 857,1 5 152,0 5 000,8 103,0 97,1 

14. 852 - Pomoc społeczna 1 215,4 430,0 1 155,0 95,0 268,6 

14.1 85203 - Ośrodki wsparcia 288,0 210,0 353,6 122,8 168,4 

14.2 85216 - Zasiłki stałe 479,3 0,0 421,6 88,0 - 

14.3 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 245,7 200,0 242,7 98,8 121,4 

15. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 172,3 1 135,0 1 353,9 115,5 119,3 

15.1 85321 - Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 97,2 90,0 131,2 135,0 145,8 

15.2 85333 - Powiatowe urzędy pracy 1 075,1 1 045,0 1 222,6 113,7 117,0 

16. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 9,4 0,0 9,1 96,8 - 

16.1 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 
o charakterze socjalnym 8,2 0,0 8,3 101,2 - 

17. 855 - Rodzina 23 588,5 13 000,0 26 125,3 110,8 201,0 

17.1 85501 - Świadczenie wychowawcze 2 101,2 0,0 2 045,8 97,4 - 

17.2 

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

21 457,3 13 000,0 24 036,9 112,0 184,9 

17.2.2 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

18 849,9 13 000,0 21 412,4 113,6 164,7 

17.2.3 

§ 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 

2 310,8 0,0 2 350,4 101,7 - 

18. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 320,4 116,0 212,5 66,3 183,2 

18.1 90014 - Inspekcja Ochrony Środowiska 312,6 108,0 206,7 66,1 191,4 

19. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 13,7 1,0 40,2 293,4 4 020,0 

19.1 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 2,4 0,0 37,5 1 562,5 - 

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). 
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5.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/32 – WOJEWÓDZTWO 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
 

Lp.   

2018 2019 

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

zmianach Wykonanie 

w tym: 

wydatki 
niewyg
asające 

tys. zł   % 

1   3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem część, w tym: 2 599 738,3 2 215 961,0 2 986 822,9 2 934 001,6 0,0 112,9 132,4 98,2 

1. 010 - Rolnictwo 
i łowiectwo 127 004,0 59 094,0 143 117,4 137 711,5 0,0 108,4 233,0 96,2 

1.1. 01009 - Spółki wodne 1 285,5 200,0 1 180,4 1 169,1 0,0 90,9 584,6 99,0 

1.1.1 

§ 2580 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

1 285,5 200,0 1 180,4 1 169,1 0,0 90,9 584,6 99,0 

1.2 

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

3 800,0 1 162,0 4 867,2 2 966,4 0,0 78,1 255,3 60,9 

1.3 

01023 - Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

2 317,9 2 356,0 2 462,8 2 461,7 0,0 106,2 104,5 100,0 

1.4 
01032 - Państwowa 
Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 

9 754,9 10 364,0 11 031,5 11 029,3 0,0 113,1 106,4 100,0 

1.4.1 

§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

5 084,2 5 469,0 5 596,7 5 596,7 0,0 110,1 102,3 100,0 

1.5 
01033 - Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

10 529,9 9 515,0 12 283,5 11 844,6 0,0 112,5 124,5 96,4 

1.5.1 

§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

5 111,6 5 392,0 5 669,6 5 669,6 0,0 110,9 105,1 100,0 

1.6 
01034 - Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

32 311,1 27 985,0 35 641,1 34 150,4 0,0 105,7 122,0 95,8 

1.6.1 

§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

10 945,9 11 828,0 12 850,2 12 849,9 0,0 117,4 108,6 100,0 
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1.6.2 § 4300 - Zakup usług 
pozostałych 1 742,5 0,0 0,0 10 938,9 0,0 627,8 - - 

1.7 
01041 - Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

4 928,5 6 500,0 6 500,0 5 013,2 0,0 101,7 77,1 77,1 

1.8 01095 - Pozostała 
działalność 62 056,6 967,0 69 130,3 69 056,2 0,0 111,3 7 141,3 99,9 

1.8.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

59 774,7 0,0 65 766,6 65 727,0 0,0 110,0 - 99,9 

2. 050 - Rybołówstwo 
i rybactwo 2 511,6 2 698,0 2 842,8 2 668,0 0,0 106,2 98,9 93,9 

2.1 05003 - Państwowa 
Straż Rybacka 1 493,0 1 498,0 1 642,8 1 642,8 0,0 110,0 109,7 100,0 

2.2 

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

1 018,6 1 200,0 1 200,0 1 025,2 0,0 100,6 85,4 85,4 

3. 500 - Handel 5 048,4 5 220,0 5 593,4 5 582,0 0,0 110,6 106,9 99,8 

3.1 50001 - Inspekcja 
Handlowa 5 048,4 5 220,0 5 593,4 5 582,0 0,0 110,6 106,9 99,8 

4. 600 - Transport 
i łączność 149 852,0 52 139,0 87 129,1 87 118,9 0,0 58,1 167,1 100,0 

4.1 
60003 - Krajowe 
pasażerskie przewozy 
autobusowe 

45 000,0 46 035,0 50 458,3 50 458,3 0,0 112,1 109,6 100,0 

4.1.1 

§ 2210 -Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane 
przez samorząd 
województwa 

45 000,0 46 035,0 50 458,3 50 458,3 0,0 112,1 109,6 100,0 

4.2 
60013 - Drogi 
publiczne 
wojewódzkie 

25 617,7 0,0 28 450,6 28 450,6 0,0 111,1 - 100,0 

4.2.1 

§ 2230 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację bieżących 
zadań własnych 
samorządu 
województwa 

25 617,7 0,0 28 450,6 28 450,6 0,0 111,1 - 100,0 

4.3 60031 - Przejścia 
graniczne 4 093,1 2 578,0 3 681,4 3 674,6 0,0 89,8 142,5 99,8 

4.3.1 

§ 4400 - Opłaty 
za administrowanie 
i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia 
garażowe 

1 532,4 0,0 0,0 1 554,6 0,0 101,4 - - 

4.4 60055 - Inspekcja 
Transportu Drogowego 3 054,9 3 386,0 3 520,1 3 517,2 0,0 115,1 103,9 99,9 



Załączniki 

29 
 

5. 630 - Turystyka 61,0 65,0 67,6 67,6 0,0 110,8 104,0 100,0 

5.1 63095 - Pozostała 
działalność 61,0 65,0 67,6 67,6 0,0 110,8 104,0 100,0 

6. 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 4 808,2 3 949,0 5 199,9 5 001,1 0,0 104,0 126,6 96,2 

6.1 
70005 - Gospodarka 
gruntami i 
nieruchomościami 

4 627,2 3 949,0 5 109,9 4 912,8 0,0 106,2 124,4 96,1 

6.1.1 

§ 2110 -Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane 
przez powiat 

4 510,2 3 438,0 4 771,0 4 580,4 0,0 101,6 133,2 96,0 

7. 710 - Działalność 
usługowa 18 527,7 19 517,0 20 227,5 20 004,7 0,0 108,0 102,5 98,9 

7.1 71015 - Nadzór 
budowlany 11 687,7 12 603,0 13 054,3 12 883,4 0,0 110,2 102,2 98,7 

7.1.1 

§ 2110 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

9 332,1 9 450,0 9 846,4 9 840,8 0,0 105,5 104,1 99,9 

8. 750 - Administracja 
publiczna 63 845,6 65 024,0 78 957,9 74 054,2 0,0 116,0 113,9 93,8 

8.1 75011 - Urzędy 
wojewódzkie 59 728,6 59 923,0 73 954,3 69 280,1 0,0 116,0 115,6 93,7 

8.1.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

18 326,6 18 606,0 19 874,3 18 928,3 0,0 103,3 101,7 95,2 

8.1.2 

§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

19 419,7 20 855,0 22 891,4 22 887,3 0,0 117,9 109,7 100,0 

8.2 
75081 - System 
powiadamiania 
ratunkowego 

3 278,4 4 165,0 3 920,5 3 852,4 0,0 117,5 92,5 98,3 

8.2.1 § 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 1 968,7 2 795,0 2 427,9 2 415,7 0,0 122,7 86,4 99,5 

9. 752 - Obrona 
narodowa 1 732,3 149,0 1 674,5 1 672,8 0,0 96,6 1 122,7 99,9 

9.1 75295 - Pozostała 
działalność 1 590,0 0,0 1 525,5 1 525,5 0,0 95,9 - 100,0 

10. 
754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

155 528,3 138 121,0 167 058,4 166 772,4 0,0 107,2 120,7 99,8 
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10.1 

75410 - Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

18 461,3 10 558,0 14 388,2 14 385,6 0,0 77,9 136,3 100,0 

10.1.1 
§ 4050 - Uposażenia 
żołnierzy zawodowych 
oraz funkcjonariuszy 

3 690,3 4 438,0 4 092,0 4 092,0 0,0 110,9 92,2 100,0 

10.1.2 

§ 6060 -Wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

6 640,3 0,0 1 970,0 1 970,0 0,0 29,7 - 100,0 

10.2 

75411 - Komendy 
powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

130 082,5 123 471,0 148 792,6 148 759,3 0,0 114,4 120,5 100,0 

10.2.1 

§ 2110 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

121 109,7 121 519,0 131 193,4 131 160,1 0,0 108,3 107,9 100,0 

10.2.2 

§ 6410 -Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

8 972,8 1 952,0 17 599,2 17 599,2 0,0 196,1 901,6 100,0 

10.3 75421 - Zarządzanie 
kryzysowe 4 484,1 3 444,0 2 513,6 2 281,0 0,0 50,9 66,2 90,7 

10.3.1 

§ 6060 - Wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

2 356,3 0,0 1 468,0 1 263,6 0,0 53,6 - 86,1 

10.4 
75478 - Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

1 440,0 0,0 150,0 150,0 0,0 10,4 - 100,0 

11. 755 - Wymiar 
sprawiedliwości 4 181,6 4 488,0 4 488,0 4 411,0 0,0 105,5 98,3 98,3 

11.1 75515 - Nieodpłatna 
pomoc prawna 4 181,6 4 488,0 4 488,0 4 411,0 0,0 105,5 98,3 98,3 

12. 

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

727,3 0,0 725,8 725,8 0,0 99,8 - 100,0 
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12.1 

75615 - Wpływy 
z podatku rolnego, 
podatku leśnego, 
podatku od czynności 
cywilnoprawnych, 
podatków i opłat 
lokalnych od osób 
prawnych i innych 
jednostek 
organizacyjnych 

727,3 0,0 725,8 725,8 0,0 99,8 - 100,0 

13. 758 - Różne 
rozliczenia 30 306,7 27 640,0 31 601,6 31 601,6 0,0 104,3 114,3 100,0 

13.1 75814 - Różne 
rozliczenia finansowe 30 069,9 26 890,0 31 302,1 31 302,1 0,0 104,1 116,4 100,0 

14. 801 - Oświata 
i wychowanie 81 361,8 12 261,0 83 699,9 81 504,2 0,0 100,2 664,7 97,4 

14.1 80101 - Szkoły 
podstawowe 2 560,0 0,0 1 471,6 1 448,5 0,0 56,6 - 98,4 

14.2 

80103 - Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

4 780,7 0,0 4 999,1 4 958,8 0,0 103,7 - 99,2 

14.3 80104 - Przedszkola 46 542,7 0,0 49 021,8 48 903,2 0,0 105,1 - 99,8 

14.4 80136 - Kuratoria 
oświaty 8 238,0 8 805,0 9 528,0 9 501,9 0,0 115,3 107,9 99,7 

14.4.1 

§ 4020 -Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

4 554,1 5 009,0 5 120,2 5 120,1 0,0 112,4 102,2 100,0 

14.5 80148 - Stołówki 
szkolne i przedszkolne 0,0 0,0 1 555,7 1 464,7 0,0 - - 94,2 

14.6 

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

15 484,0 0,0 11 438,0 11 071,5 0,0 71,5 - 96,8 

14.6.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

14 812,5 0,0 10 858,4 10 551,8 0,0 71,2 - 97,2 

15. 851 - Ochrona 
zdrowia 196 728,1 202 419,0 206 819,1 204 763,7 0,0 104,1 101,2 99,0 

15.1 85123 - Inspekcja 
Sanitarna 53 192,3 51 651,0 58 433,5 58 201,6 0,0 109,4 112,7 99,6 

15.1.1 
§ 4010 -
Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

34 226,2 34 543,0 38 188,2 38 012,0 0,0 111,1 110,0 99,5 

15.2 85141 - Ratownictwo 
medyczne 110 588,8 116 195,0 116 489,5 115 730,8 0,0 104,6 99,6 99,3 
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15.2.1 

§ 2840 - Dotacja 
celowa z budżetu 
państwa 
na finansowanie 
lub dofinansowanie 
ustawowo określonych 
zadań bieżących 
realizowanych 
przez pozostałe 
jednostki sektora 
finansów publicznych 

110 555,1 116 177,0 116 177,0 115 534,1 0,0 104,5 99,4 99,4 

15.3 

85156 - Składki 
na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób 
nieobjętych 
obowiązkiem 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

31 109,4 32 346,0 29 080,3 28 386,6 0,0 91,2 87,8 97,6 

15.3.1 

§ 2110 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

31 107,6 32 346,0 29 077,6 28 383,9 0,0 91,2 87,8 97,6 

15.4 85195 - Pozostała 
działalność 860,4 1 157,0 1 702,7 1 373,3 0,0 159,6 118,7 80,7 

16. 852 - Pomoc 
społeczna 230 116,7 211 183,0 239 521,3 229 628,7 0,0 99,8 108,7 95,9 

16.1 85202 - Domy pomocy 
społecznej 39 270,0 38 381,0 42 240,5 42 175,6 0,0 107,4 109,9 99,8 

16.1.1 

§ 2130 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację bieżących 
zadań własnych 
powiatu 

39 270,0 38 381,0 41 016,1 41 007,4 0,0 104,4 106,8 100,0 

16.2 85203 - Ośrodki 
wsparcia 28 885,9 33 576,0 37 084,7 35 192,0 0,0 121,8 104,8 94,9 

16.2.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

24 561,2 28 556,0 30 052,1 29 223,4 0,0 119,0 102,3 97,2 

16.3 

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

10 617,4 5 215,0 5 215,0 4 803,9 0,0 45,2 92,1 92,1 

16.3.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację własnych 
zadań bieżących gmin  

4 839,1 5 215,0 5 215,0 4 803,9 0,0 99,3 92,1 92,1 
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16.4 

85214 - Zasiłki 
okresowe, celowe 
i pomoc w naturze 
oraz składki 
na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

30 179,9 36 429,0 29 924,9 27 175,2 0,0 90,0 74,6 90,8 

16.4.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację własnych 
zadań bieżących gmin  

30 179,9 36 429,0 29 924,9 27 175,2 0,0 90,0 74,6 90,8 

16.5 85216 - Zasiłki stałe 54 532,6 43 238,0 56 257,3 54 558,7 0,0 100,0 126,2 97,0 

16.5.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację własnych 
zadań bieżących gmin  

54 532,6 43 238,0 56 257,3 54 558,7 0,0 100,0 126,2 97,0 

16.6 85219 - Ośrodki 
pomocy społecznej 30 102,6 26 800,0 30 391,7 30 212,4 0,0 100,4 112,7 99,4 

16.6.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację własnych 
zadań bieżących gmin  

28 704,4 26 559,0 28 781,7 28 715,7 0,0 100,0 108,1 99,8 

16.7 

85228 - Usługi 
opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

4 285,9 3 785,0 5 425,8 4 862,2 0,0 113,4 128,5 89,6 

16.8 85230 - Pomoc 
w zakresie dożywiania 27 715,2 22 267,0 27 127,5 25 510,7 0,0 92,0 114,6 94,0 

16.8.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację własnych 
zadań bieżących gmin  

27 715,2 22 267,0 27 127,5 25 510,7 0,0 92,0 114,6 94,0 

17. 
853 - Pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej 

8 465,2 4 695,0 9 757,8 9 510,1 0,0 112,3 202,6 97,5 

17.1 
85321 - Zespoły 
do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

6 204,3 4 695,0 7 192,0 7 119,0 0,0 114,7 151,6 99,0 

17.1.1 

§ 2110 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

5 457,7 3 992,0 6 308,1 6 244,1 0,0 114,4 156,4 99,0 

18. 854 - Edukacyjna 
opieka wychowawcza 15 269,5 2 057,0 15 974,5 13 312,9 0,0 87,2 647,2 83,3 

18.1 

85415 - Pomoc 
materialna dla uczniów 
o charakterze 
socjalnym 

12 155,0 0,0 13 021,9 10 389,8 0,0 85,5 - 79,8 

18.1.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację własnych 
zadań bieżących gmin 
(związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

11 927,9 0,0 12 537,3 10 057,2 0,0 84,3 - 80,2 
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19. 855 - Rodzina 1 488 667,1 1 392 003,0 1 870 896,7 1 846 441,7 0,0 124,0 132,6 98,7 

19.1 85501 - Świadczenie 
wychowawcze 863 785,1 799 975,0 1 218 351,9 1 205 076,1 0,0 139,5 150,6 98,9 

19.1.1 

§ 2060 - Dotacje 
celowe otrzymane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu administracji 
rządowej zlecone 
gminom, związane 
z realizacją 
świadczenia 
wychowawczego 
stanowiącego pomoc 
państwa w 
wychowywaniu dzieci 

863 785,1 799 975,0 1 218 351,9 1 205 076,1 0,0 139,5 150,6 98,9 

19.2 

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

535 170,5 524 291,0 549 101,7 541 783,1 0,0 101,2 103,3 98,7 

19.2.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

535 170,5 524 291,0 549 101,7 541 783,1 0,0 101,2 103,3 98,7 

19.3 85504 - Wspieranie 
rodziny 58 330,9 41 236,0 62 004,4 60 297,2 0,0 103,4 146,2 97,2 

19.3.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

54 921,8 40 523,0 58 033,0 56 440,7 0,0 102,8 139,3 97,3 

19.4 
85505 - Tworzenie 
i funkcjonowanie 
żłobków 

5 184,3 0,0 5 055,2 3 986,1 0,0 76,9 - 78,9 

19.5 85508 - Rodziny 
zastępcze 20 869,1 17 139,0 20 708,3 20 310,7 0,0 97,3 118,5 98,1 

19.6 85509 - Działalność 
ośrodków adopcyjnych 2 933,8 1 448,0 3 191,4 3 066,7 0,0 104,5 211,8 96,1 

19.7 

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 

0,0 5 711,0 6 706,3 6 558,4 0,0 - 114,8 97,8 
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19.8 85595 - Pozostała 
działalność 44 985,5 44,0 44,0 40,1 0,0 0,1 91,1 91,1 

20. 
900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

10 624,2 8 962,0 7 192,4 7 172,8 0,0 67,5 80,0 99,7 

20.1 90014 - Inspekcja 
Ochrony Środowiska 10 570,9 8 877,0 7 107,4 7 089,3 0,0 67,1 79,9 99,7 

20.1.1 

§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

4 221,1 4 595,0 3 783,8 3 782,4 0,0 89,6 82,3 100,0 

21. 

921 - Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

3 617,5 3 467,0 3 467,0 3 466,8 0,0 95,8 100,0 100,0 

21.1 
92121 - Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony 
Zabytków 

2 823,3 2 563,0 2 638,9 2 638,8 0,0 93,5 103,0 100,0 

21.1.1 

§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

1 256,5 1 303,0 1 246,3 1 246,3 0,0 99,2 95,6 100,0 

22. 

925 - Ogrody 
botaniczne 
i zoologiczne 
oraz naturalne 
obszary i obiekty 
chronionej przyrody 

753,4 810,0 810,0 809,1 0,0 107,4 99,9 99,9 

22.1 92502 - Parki 
krajobrazowe 743,8 800,0 800,0 799,5 0,0 107,5 99,9 99,9 

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). 
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5.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/32 – WOJEWÓDZTWO 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019   

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg RB-702) 

Wynagrodzenia 
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 
1 pełno-

zatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg RB-702) 

Wynagrodze-
nia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 
1 pełno-

zatrudnionego 

8:5 

 tys. zł zł osób2 tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3 

w tym: 
2 161 121 918,60 4 701,47 2 123 136 607,00 5 362,18 114,1 

1. 

010 - Rolnictwo 
i łowiectwo,  
w tym wg: 

454 26 824,00 4 923,64 460 30 584,00 5 540,58 112,5 

statusu 
zatrudnienia 01 62 2 866,30 3 852,55 63 3 324,00 4 396,83 114,1 

statusu 
zatrudnienia 03 392 23 957,70 5 093,05 397 27 260,00 5 722,08 112,4 

1.1 

01023 - Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych, 
w tym wg: 

29 1 638,90 4 709,48 28 1 785,00 5 312,50 112,8 

statusu 
zatrudnienia 01 2 198,60 8 275,00 2 209,00 8 708,33 105,2 

statusu 
zatrudnienia 03 27 1 440,30 4 445,37 26 1 576,00 5 051,28 113,6 

1.2 

01032 - Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, 
w tym wg: 

113 6 138,20 4 526,70 118 7 028,00 4 963,28 109,6 

statusu 
zatrudnienia 01 15 757,40 4 207,78 16 975,00 5 078,13 120,7 

statusu 
zatrudnienia 03 98 5 380,80 4 575,51 102 6 053,00 4 945,26 108,1 

1.3 

01033 - Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii,  
w tym wg: 

107 6 373,20 4 963,55 104 7 070,00 5 665,06 114,1 

statusu 
zatrudnienia 01 22 927,50 3 513,26 23 1 039,00 3 764,49 107,2 

statusu 
zatrudnienia 03 85 5 445,70 5 338,92 81 6 031,00 6 204,73 116,2 

1.4 

01034 - Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii,  
w tym wg: 

195 12 181,80 5 205,90 200 14 149,00 5 895,42 113,2 

statusu 
zatrudnienia 01 13 490,90 3 146,79 12 549,00 3 812,50 121,2 

statusu 
zatrudnienia 03 182 11 690,90 5 352,98 188 13 600,00 6 028,37 112,6 

1.5 

01095 - Pozostała 
działalność,  
w tym wg: 

10 491,90 4 099,17 10 552,00 4 600,00 112,2 

statusu 
zatrudnienia 01 10 491,90 4 099,17 10 552,00 4 600,00 112,2 

2. 050 - Rybołówstwo 
i rybactwo, w tym: 18 939,00 4 347,22 17 1 039,00 5 093,14 117,2 

2.1 

05003 - Państwowa 
Straż Rybacka, 
w tym wg: 

18 939,00 4 347,22 17 1 039,00 5 093,14 117,2 

statusu 18 939,00 4 347,22 17 1 039,00 5 093,14 117,2 
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zatrudnienia 01 

3. 500 - Handel, 
w tym: 60 3 672,80 5 101,11 59 4 000,00 5 649,72 110,8 

3.1 

50001 - Inspekcja 
Handlowa,  
w tym wg: 

60 3 672,80 5 101,11 59 4 000,00 5 649,72 110,8 

statusu 
zatrudnienia 01 4 282,60 5 887,50 4 336,00 7 000,00 118,9 

statusu 
zatrudnienia 03 56 3 390,20 5 044,94 55 3 664,00 5 551,52 110,0 

4. 
600 - Transport 
i łączność,  
w tym: 

32 1 936,50 5 042,97 31 2 316,00 6 225,81 123,5 

4.1 

60055 -Inspekcja 
Transportu 
Drogowego,  
w tym wg: 

32 1 936,50 5 042,97 31 2 316,00 6 225,81 123,5 

statusu 
zatrudnienia 01 4 326,40 6 800,00 5 384,00 6 400,00 94,1 

statusu 
zatrudnienia 03 28 1 610,10 4 791,96 26 1 932,00 6 192,31 129,2 

5. 710 -Działalność 
usługowa, w tym: 29 1 546,90 4 445,11 29 2 110,00 6 063,22 136,4 

5.1 

71015 - Nadzór 
budowlany,  
w tym wg: 

29 1 546,90 4 445,11 29 2 110,00 6 063,22 136,4 

statusu 
zatrudnienia 01 1 114,30 9 525,00 1 178,00 14 833,33 155,7 

statusu 
zatrudnienia 03 28 1 432,60 4 263,69 28 1 932,00 5 750,00 134,9 

6. 

750 - Administracja 
publiczna,  
w tym wg: 

533 28 400,70 4 440,38 543 33 366,00 5 120,63 115,3 

statusu 
zatrudnienia 01 134 6 213,10 3 863,87 142 7 495,00 4 398,47 113,8 

statusu 
zatrudnienia 02 2 243,60 10 150,00 2 237,00 9 875,00 97,3 

statusu 
zatrudnienia 03 397 21 944,00 4 606,21 399 25 634,00 5 353,80 116,2 

6.1 

75011 - Urzędy 
wojewódzkie,  
w tym wg: 

484 26 004,90 4 477,43 498 30 490,00 5 102,07 114,0 

statusu 
zatrudnienia 01 88 4 094,80 3 877,65 100 4 944,00 4 120,00 106,2 

statusu 
zatrudnienia 02 2 243,60 10 150,00 2 237,00 9 875,00 97,3 

statusu 
zatrudnienia 03 394 21 666,50 4 582,59 396 25 309,00 5 325,97 116,2 

6.2 

75081 - System 
powiadamiania 
ratunkowego, 
w tym wg: 

49 2 395,80 4 074,49 45 2 876,00 5 325,93 130,7 

statusu 
zatrudnienia 01 46 2 118,30 3 837,50 42 2 551,00 5 061,51 131,9 

statusu 
zatrudnienia 03 3 277,50 7 708,33 3 325,00 9 027,78 117,1 

7. 

754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa,  
w tym: 

75 5 959,20 6 621,33 76 6 644,00 7 285,09 110,0 

7.1 

75410 - Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej,  
w tym wg: 

75 5 959,20 6 621,33 76 6 644,00 7 285,09 110,0 

statusu 
zatrudnienia 01 4 187,90 3 914,58 4 211,00 4 395,83 112,3 
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statusu 
zatrudnienia 03 14 780,90 4 648,21 16 942,00 4 906,25 105,6 

statusu 
zatrudnienia 11 57 4 990,40 7 295,91 56 5 491,00 8 171,13 112,0 

8. 
801 - Oświata 
i wychowanie, 
w tym: 

94 5 796,70 5 138,92 90 6 404,00 5 929,63 115,4 

8.1 

80136 - Kuratoria 
oświaty,  
w tym wg: 

94 5 796,70 5 138,92 90 6 404,00 5 929,63 115,4 

statusu 
zatrudnienia 01 14 926,80 5 516,67 13 963,00 6 173,08 111,9 

statusu 
zatrudnienia 03 80 4 869,9 5 072,81 77 5 441,0 5 888,53 116,1 

9. 

851 - Ochrona 
zdrowia,  
w tym wg: 

691 37 471,70 4 519,02 688 41 406,00 5 015,26 111,0 

statusu 
zatrudnienia 01 685 37 065,80 4 509,22 684 40 990,00 4 993,91 110,7 

statusu 
zatrudnienia 03 6 405,90 5 637,50 4 416,00 8 666,67 153,7 

9.1 

85132 - Inspekcja 
Sanitarna,  
w tym wg: 

682 36 802,50 4 496,88 681 40 688,00 4 978,95 110,7 

statusu 
zatrudnienia 01 682 36 802,50 4 496,88 681 40 688,00 4 978,95 110,7 

9.2 

85133 - Inspekcja 
Farmaceutyczna, 
w tym wg: 

8 595,00 6 197,92 6 620,00 8 611,11 138,9 

statusu 
zatrudnienia 01 2 189,10 7 879,17 2 204,00 8 500,00 107,9 

statusu 
zatrudnienia 03 6 405,90 5 637,50 4 416,00 8 666,67 153,7 

9.3 

85144 - System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego,  
w tym wg: 

1 74,20 6 183,33 1 98,00 8 166,67 132,1 

statusu 
zatrudnienia 01 1 74,20 6 183,33 1 98,00 8 166,67 132,08 

10. 

853 - Pozostałe 
zadania w 
zakresie polityki 
społecznej,  
w tym: 

7 321,00 3 821,43 7 368,00 4 380,95 114,6 

10.1 

85321 - Zespoły 
ds. orzekania 
o niepełnosprawno-
ści, w tym wg: 

7 321,00 3 821,43 7 368,00 4 380,95 114,6 

statusu 
zatrudnienia 01 4 188,70 3 931,25 4 214,00 4 458,33 113,4 

statusu 
zatrudnienia 03 3 132,30 3 675,00 3 154,00 4 277,78 116,4 

11. 855 - Rodzina, 
w tym: 24 1 279,00 4 440,97 32 1 714,00 4 463,54 100,5 

11.1 

85515 - Koordynacja 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego 
w obszarze 
świadczeń 
rodzinnych 
oraz świadczenia 
wychowawczego, 
w tym wg: 

24 1 279,00 4 440,97 32 1 714,00 4 463,54 100,5 
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statusu 
zatrudnienia 01 6 239,90 3 331,94 14 662,00 3 940,48 118,3 

statusu 
zatrudnienia 03 18 1 039,10 4 810,65 18 1 052,00 4 870,37 101,2 

11.2 

85595 - pozostała 
działalność,  
w tym wg: 

0 0 0,00 0 33701 33 701,00 _ 

statusu 
zatrudnienia 01     0,00 0 3 832,00 3 832,00 _ 

statusu 
zatrudnienia 03     0,00 0 29 869,00 29 869,00 _ 

12. 

900 - Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska, 
w tym: 

115 6 044,20 4 379,86 60 4 873,00 6 768,06 154,5 

12.1 

90014 - Inspekcja 
Ochrony 
Środowiska 

115 6 044,20 4 379,86 60 4 873,00 6 768,06 154,5 

statusu 
zatrudnienia 01 32 1 538,20 4 005,73 12 926,00 6 430,56 160,5 

statusu 
zatrudnienia 03 83 4 506,00 4 524,10 48 3 947,00 6 852,43 151,5 

13. 

921 - Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego, 
w tym: 

29 1 726,90 4 962,36 31 1 783,00 4 793,01 96,6 

13.1 

92121 - 
Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony 
Zabytków,  
w tym wg: 

29 1 726,90 4 962,36 31 1 783,00 4 793,01 96,6 

statusu 
zatrudnienia 01 5 397,90 6 631,67 6 453,00 6 291,67 94,9 

statusu 
zatrudnienia 03 24 1 329,00 4 614,58 25 1 330,00 4 433,33 96,1 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanego 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. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.), w tym: 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 
02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, 03 – członkowie korpusu służby cywilnej, 11 – żołnierze i funkcjonariusze. 
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5.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/32 – WOJEWÓDZTWO 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
 

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: 10 148,0 0,0 9 579,6 9 579,6 96,9 - 100 

1. 050 - Rybołówstwo i rybactwo 265,7 - - - - - - 

1.1 Program Operacyjny Rybactwo 
i Morze 2014–2020 265,7 - - - - - - 

2. 
754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

9 882,3 0,0 9 579,6 9 579,6 96,9 - 100 

2.1 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 

9 882,3 0,0 9 579,6 9 579,6 96,9 - 100 

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 i/lub rocznego sprawozdania Rb-28UE 
WPR  z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie 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. Wojewoda Zachodniopomorski 
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