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1. WPROWADZENIE
Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie3, wojewoda pełni 
funkcję przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika 
rządowej administracji zespolonej w województwie, a także reprezentanta 
Skarbu Państwa w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Ponadto 
wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności 
wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu 
administracji rządowej (art. 3 ust. 2 wymienionej ustawy). 

W 2021 r. Wojewoda Małopolski pełnił funkcję dysponenta części 85/12 
– województwo małopolskie. Budżet w tej części realizowany był przez jednego
dysponenta drugiego stopnia (Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
któremu podlegało 17 powiatowych lekarzy weterynarii) i 49 dysponentów
trzeciego stopnia (kierownicy jednostek administracji zespolonej
w województwie małopolskim). Dotacje z budżetu państwa, przekazywane za
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, otrzymywały w szczególności
wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (jst) z województwa
małopolskiego, tj. 182 gminy (w tym trzy miasta na prawach powiatu),
19 powiatów i samorząd województwa małopolskiego.

W wyniku dokonanych w 2021 r. wydatków w części 85/12 – województwo 
małopolskie sfinansowano przede wszystkim zadania z zakresu: wsparcia 
rodzin i pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, transportu i łączności oraz 
rolnictwa. 

W 2021 roku Wojewoda realizował również zadania nałożone ustawą 
o Funduszu, dotyczące zarządzania i przyznawania, w tym przekazywania,
organizatorom transportu publicznego (jst) środków z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dysponentem
tego Funduszu był Minister Infrastruktury, z którym Wojewoda 30 lipca 2019 r.
zawarł Porozumienie w sprawie określenia warunków dofinansowania z Funduszu
w województwie małopolskim.

Zrealizowane w 2021 r. dochody w części 85/12 – województwo małopolskie 
wyniosły 267 826,7 tys. zł, w tym 243 182,2 tys. zł (90,8%) stanowiły dochody 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (MUW) na poziomie 
dysponenta trzeciego stopnia4 oraz dochody realizowane bezpośrednio przez 
dysponenta części 85/12 – województwo małopolskie. 

W 2021 r. wydatki budżetu państwa w części 85/12 – województwo małopolskie 
zrealizowano w wysokości 6 797 881,3 tys. zł, w tym 6 484 723,5 tys. zł (95,4%) 
stanowiły wydatki zrealizowane przez MUW5. Wydatki, które w 2021 r. nie 
wygasły z upływem roku budżetowego, wyniosły 24 467,7 tys. zł6. 

1 Dz. U. z 2021 r. poz. 717, ze zm., dalej: ustawa o Funduszu. 
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm., dalej: ufp. 
3 Dz. U. z 2022 r. poz. 135, ze zm. 
4 Dysponentem trzeciego stopnia był Dyrektor Generalny dla zadań realizowanych 

przez MUW (z wyłączeniem dotacji). 
5 Z tego 6 301 766,1 tys. zł stanowiły wydatki zrealizowane bezpośrednio przez 

dysponenta części (w tym 14 139,9 tys. zł wydatki, które w 2021 r. nie wygasły 
z upływem roku budżetowego) oraz 182 957,4 tys. zł wydatki MUW w zakresie 
dysponenta trzeciego stopnia (w tym 6258 tys. zł wydatki, które w 2021 r. nie wygasły 
z upływem roku budżetowego). 

6 Ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego (Dz. U. poz. 2407). 

Cele kontroli 
Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa na rok 2021, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 85/12  
– województwo
małopolskie. 
Dokonanie oceny realizacji 
zadań nałożonych na 
Wojewodę w 2021 roku 
ustawą z dnia 16 maja 
2019 r. o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności 
publicznej1.

Zakres kontroli 

Analiza porównawcza 
dochodów budżetowych 
i działania windykacyjne. 
Realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich oraz 
wykonanie zadań. 
Nadzór i kontrola 
dysponenta sprawowane 
przez Wojewodę w trybie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych2.
Sporządzenie rocznych 
łącznych sprawozdań 
budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 
2021 r. w zakresie operacji 
finansowych. 
Realizacja zadań 
nałożonych na Wojewodę 
ustawą o Funduszu. 

Jednostki skontrolowane  

Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie 
Starostwo Powiatowe 
w Limanowej 
Starostwo Powiatowe 
w Nowym Targu 
Starostwo Powiatowe 
w Zakopanem 
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Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/12 – województwo 
małopolskie w 2021 r. wykonano w kwocie 18 640,9 tys. zł, z czego 756,8 tys. zł 
(4,1%) wydatkował MUW7. 

Zrealizowane w 2021 r. dochody i wydatki budżetu państwa w części 85/12 
– województwo małopolskie stanowiły odpowiednio 0,05% dochodów i 1,3%
wydatków budżetu państwa ogółem, a wydatki budżetu środków europejskich
0,03% wydatków budżetu środków europejskich ogółem.

Wykaz ocen skontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku 7.1 
do informacji. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8 w MUW oraz na podstawie art. 2 
ust. 2 tej ustawy w trzech powiatach: limanowskim, nowotarskim i tatrzańskim. 

W niniejszej informacji o wynikach kontroli wykorzystano ustalenia 
następujących kontroli koordynowanych: Finansowanie zadań oświatowych 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (P/21/006), 
Efektywność wydatkowania środków na inwestycje przez jednostki budżetowe 
(P/21/009), Świadczenie wychowawcze przyznawane w ramach unijnej 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (P/21/087) oraz Realizacja 
zadań finansowanych w 2021 r. w ramach ‘Programu integracji społecznej 
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030’ (I/21/003). 

7 Na realizację projektu pn. Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu 
I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz 
powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu 
międzynarodowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 

8 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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2. OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu 
państwa w 2021 r. w części 85/12 – województwo małopolskie. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w 2021 r. dochody budżetu państwa 
w części 85/12 – województwo małopolskie zostały zrealizowane w wysokości 
267 826,7 tys. zł, tj. na poziomie 125,4% planu (213 596 tys. zł). Dochody 
skontrolowanego dysponenta trzeciego stopnia zostały zrealizowane 
w wysokości 19 191,1 tys. zł, tj. na poziomie 113,1% planu. 

Badanie sześciu zaległości MUW na łączną kwotę 2370,1 tys. zł wykazało, 
że prawidłowo podejmowano czynności zmierzające do ich 
wyegzekwowania. Stwierdzone w obszarze dochodów nieprawidłowości 
dotyczyły zaginięcia tytułów wykonawczych w siedmiu sprawach 
obejmujących należności przejęte przez Wojewodę w związku z likwidacją 
w 2012 r. delegatur terenowych Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP)9. 
Wskutek tego w trzech sprawach doszło do przedawnienia należności 
z tytułu odsetek w łącznej kwocie 19,2 tys. zł. Nieprawidłowości te 
ze  względu na swą wagę i istotność, nie wpłynęły na ocenę ogólną 
wykonania budżetu w części 85/12. 

Przeprowadzona w trzech powiatach: limanowskim, nowotarskim 
i tatrzańskim kontrola działań windykacyjnych wobec zaległości z tytułu 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na łączną kwotę 
1219,8 tys. zł, wykazała, że podejmowano przewidziane prawem 
i adekwatne do sytuacji czynności zmierzające do wyegzekwowania 
zaległości, w szczególności wysyłano wezwania do zapłaty, uzyskiwano 
sądowe nakazy zapłaty, kierowano do komorników wnioski o wszczęcie 
egzekucji należności oraz monitorowano postępowania egzekucyjne 
prowadzone przez komorników sądowych. Zaległości te, wobec braku 
majątku dłużników lub w związku z odwołaniami dłużników 
w  prowadzonych postępowaniach sądowych, nie zostały wyegzekwowane. 
W powiecie tatrzańskim zastrzeżenia NIK dotyczyły wysyłania 
z  opóźnieniem wezwań do zapłaty/upomnień oraz niepodejmowania 
żadnych czynności w celu uzyskania informacji o wynikach prowadzonego 
postępowania egzekucyjnego, co było działaniem nierzetelnym. 

Pozytywną ocenę wykonania budżetu państwa w części 85/12 
– województwo małopolskie uzasadnia prawidłowe wykonanie wydatków
budżetu państwa i budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu
państwa zrealizowano w kwocie 6 797 881,3 tys. zł (w tym 24 467,7 tys. zł
wydatki niewygasające), tj. na poziomie 99,7% planu po zmianach
(6 817 218,8 tys. zł), a wydatki budżetu środków europejskich wykonano
w wysokości 18 640,9 tys. zł, tj. na poziomie 99,7% planu po zmianach
(18 687,7 tys. zł).

Objęte kontrolą NIK wydatki w łącznej wysokości 689 212,7 tys. zł10 (10,1% 
wydatków ogółem budżetu państwa i budżetu środków europejskich) 
zostały zrealizowane prawidłowo, z osiągnięciem planowanych efektów 
rzeczowych. Badanie trzech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego udzielonych przez skontrolowanego dysponenta trzeciego 

9 Na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2012 r. o likwidacji delegatur terenowych 
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 459). Z dniem 1 stycznia 
2017 r. Fundusz Skarbu Państwa zgodnie z art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym (Dz. U. poz. 2260) uległ likwidacji. 

10 Kontrolą objęto dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 660 914,3 tys. zł 
oraz wydatki dysponenta trzeciego stopnia w kwocie 28 298,3 tys. zł, w tym 
596,1 tys. zł ze środków z budżetu Unii Europejskiej. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2021 r. 
w części 85/12  
− województwo 
małopolskie 
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stopnia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych11 wykazało, 
że  dwa z nich przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i regulacjami wewnętrznymi. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła 
niezagwarantowania w jednym postępowaniu wykonawcom 
niedyskryminacyjnego dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy. Kontrola zamówienia 
przeprowadzonego z zastosowaniem trybu podstawowego wykazała 
wprawdzie, że odbyło się ono zgodnie z ogólnymi procedurami określonymi 
w  nupzp, jednak stwierdzono uchybienia polegające na niewłaściwym 
określeniu terminu związania ofertą oraz sporządzeniu protokołu 
postępowania na niewłaściwym wzorze. Zastrzeżenia NIK dotyczyły także 
nierzetelnego sporządzania planu zamówień publicznych i  nieopublikowania 
wszystkich jego aktualizacji. 
Na podstawie kontroli prawidłowości przeniesienia środków z czterech 
pozycji rezerw celowych budżetu państwa w łącznej wysokości per saldo 
201 239,7 tys. zł (34% zwiększeń z rezerw celowych w 2021 r.) ustalono, że 
zwiększenia planu wynikały z faktycznych potrzeb jednostek, które były 
zobowiązane do realizacji określonych zadań. 

Objęte kontrolą w trzech powiatach: limanowskim, nowotarskim i tatrzańskim 
środki dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki 
nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej wysokości 1887,5 tys. zł zostały 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i pozwoliły na pełną i terminową 
realizację zadań przez jednostki. Koszty realizacji tych zadań w całości zostały 
sfinansowane ze środków dotacji. 

Wojewoda Małopolski prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykonaniem budżetu w części 85/12 – województwo małopolskie, zgodnie 
z wymogami określonymi w art. 175 ust. 1 i 2 ufp. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia 
łącznych sprawozdań za 2021 r. przez dysponenta części 85/12 – województwo 
małopolskie i sprawozdań jednostkowych urzędu obsługującego Wojewodę 
Małopolskiego. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/12 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych skontrolowanego 
dysponenta trzeciego stopnia były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, 
w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponentów trzeciego 
stopnia. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Kalkulację oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/12 
– województwo małopolskie przedstawiono w załączniku 7.2 do informacji.

11 Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej: nupzp i utraciła moc 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843, ze zm.), dalej: upzp. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych 
i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy upzp (art. 90 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 2020, ze zm.). 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację w 2021 r. zadań 
nałożonych na Wojewodę ustawą o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Wojewoda Małopolski prawidłowo przeprowadził nabory wniosków 
o udzielenie dopłaty, w tym nabór dodatkowy po przeprowadzeniu analizy
zaangażowania środków na 31 sierpnia 2021 r. Przestrzegał uregulowań
wskazanych w porozumieniu zawartym w 2019 roku z Ministrem
Infrastruktury (dysponentem Funduszu) oraz egzekwował przestrzeganie
postanowień umów o dopłatę zawartych z organizatorami przewozów
autobusowych. W 2021 roku Wojewoda zawarł łącznie 48 umów o dopłatę
z jst, które przewidywały udzielenie dofinansowania maksymalnie do kwoty
24 243 tys. zł. Łącznie organizatorom przekazano środki w wysokości
15 202,5 tys. zł. Dopłaty były przekazywane niezwłocznie po wpływie
środków Funduszu na wyodrębniony rachunek Wojewody, na podstawie
złożonych kwartalnych wniosków o dopłatę. Wojewoda rzetelnie
wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych.

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
realizację zadań 
nałożonych w 2021 r. 
na Wojewodę ustawą 
o Funduszu 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/12
– WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 85/12 – województwo małopolskie 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 2021 r.12 w części 85/12 – województwo małopolskie zaplanowano dochody 
budżetowe w wysokości 213 596 tys. zł. W 2021 roku dysponent części 85/12 zrealizował dochody 
w wysokości 267 826,7 tys. zł, co stanowiło 125,4% zaplanowanej kwoty i 155,1% dochodów 
wykonanych w 2020 r. (172 669 tys. zł). 

Dane dotyczące dochodów w części 85/12 przedstawiono w załączniku 7.3 do informacji. 

Największe dochody wykonano w sześciu działach klasyfikacji budżetowej (257 504,3 tys. zł), które 
łącznie stanowiły 96,1% dochodów uzyskanych przez dysponenta części 85/12 w 2021 roku. Głównymi 
źródłami uzyskanych dochodów były wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu 
Państwa (142 503,3 tys. zł), wpłaty należności od dłużników alimentacyjnych (25 608,6 tys. zł), wpływy 
z tytułu nadzoru weterynaryjnego (13 826,5 tys. zł), z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności (12 371,8 tys. zł) oraz z tytułu opłat paszportowych (11 449,4 tys. zł). 

Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów w części 85/12 – województwo małopolskie 
przedstawiono na wykresie 1. 

Wykres 1 
Struktura zrealizowanych w 2021 r. dochodów w części 85/12 wg działów klasyfikacji 
budżetowej 

Źródło: analiza własna NIK na podstawie łącznego sprawozdania budżetowego Rb-27 za 2021 rok. 

12  Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190, ze zm.). 
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Różnica pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi w 2021 roku dochodami wyniosła 54 230,7 tys. zł 
i była wynikiem przede wszystkim realizacji wyższych niż planowano dochodów z tytułu 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w związku z uregulowaniami prawnymi 
wprowadzonymi w ramach tzw. tarczy antykryzowej13 oraz wpłat od dłużników alimentacyjnych. 

Dochody zrealizowane w 2021 roku były o 55,1% (95 157,7 tys. zł) wyższe niż w 2020 roku. Wynikało 
to przede wszystkim z przyjętych rozwiązań prawnych związanych z sytuacją epidemiczną 
i dotyczących przesunięcia terminu uiszczenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu 
Państwa14 (wyższe o 68 414,3 tys. zł, tj. o 92,3%), a także zmian dotyczących zasad wjazdu na teren 
Wielkiej Brytanii15, co spowodowało wzrost dochodów z tytułu opłat paszportowych (o 4349,1 tys. zł, 
tj. 61,3%). Wyższe dochody wynikały również z dokonania przez miasto Zakopane zwrotu dotacji 
celowej (8625 tys. zł) w związku z nieukończeniem do 1 marca 2021 r. budowy gminnego muzeum 
męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nimi związanych, tj. nieosiągnięciem ustalonego 
w umowie efektu rzeczowego. 

Dochody zrealizowane przez skontrolowanego dysponenta trzeciego stopnia wyniosły 19 191,1 tys. zł 
i stanowiły 113,1% planu (16 972 tys. zł) i 148,6% dochodów wykonanych w 2020 roku 
(12 916,2 tys. zł). Największy udział w zrealizowanych dochodach MUW stanowiły dochody z tytułu 
opłat: paszportowych (11 449,4 tys. zł), za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców i za wydanie im kart 
pobytu (odpowiednio: 5499 tys. zł i 1425,5 tys. zł). Wyższa realizacja w 2021 roku dochodów wynikała 
przede wszystkim ze wzrostu liczby osób ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego 
w związku ze zmianą przepisów dotyczących wjazdu na teren Wielkiej Brytanii, a także wzrostu liczby 
wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców oraz liczby cudzoziemców ubiegających się 
o wydanie karty pobytu w związku z poprawą sytuacji epidemicznej.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. należności pozostałe do zapłaty w części 85/12 wyniosły 
938 833,5 tys. zł i były o 28 623,2 tys. zł (3,1%) wyższe niż w roku poprzednim. W łącznej kwocie 
należności pozostałych do zapłaty na koniec 2021 roku zaległości wyniosły 920 464,2 tys. zł i stanowiły 
98,1% tych należności. Największe zaległości wystąpiły w działach 855 Rodzina (808 505,2 tys. zł), 
700 Gospodarka mieszkaniowa (66 863,2 tys. zł), 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(18 209,4 tys. zł), 710 Działalność usługowa (11 201,4 tys. zł) oraz 851 Ochrona Zdrowia 
(10 144,3 tys. zł). W porównaniu do stanu na koniec roku 2020 zaległości były wyższe o 56 596,1 tys. zł 
(6,6%). Największe zaległości dotyczyły należności: 
− od dłużników alimentacyjnych, które wyniosły 808 333,4 tys. zł16 i były o 36 167,6 tys. zł (4,7%)

wyższe w stosunku do roku poprzedniego, co wynikało z bezskutecznej egzekucji prowadzonej
przez komorników sądowych w stosunku do dłużników alimentacyjnych (niepodejmowanie
zatrudnienia, niskie dochody);

− wynikających z zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
które wyniosły 64 491,9 tys. zł i były o 2130,5 tys. zł (3,4%) większe niż w roku poprzednim.
Wiązało się to przede wszystkim z jednej strony ze wzrostem zaległości z tytułu opłat za
użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w związku z niewielkim stopniem zaspokojenia
roszczeń od podmiotów będących w złej sytuacji finansowej, w szczególności przedsiębiorców
będących w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w związku
z przesunięciem terminu dokonywania opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za
2020 rok (do 31 stycznia 2021 r.). Z drugiej strony zmniejszył się stan zaległości z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z uregulowaniem
zaległych opłat za 2020 rok;

− z tytułu wpływów z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, które wyniosły
18 092,8 tys. zł (w 2020 r. zaległości takie nie wystąpiły). Wynikały one z nałożonej administracyjnej
kary pieniężnej za niedokonanie rozliczenia wielkości emisji17 na podmiot gospodarczy. Podmiot ten

13  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2095, zm.), dalej: ustawa o COVID-19. 

14 Zgodnie z art. 15j ust. 1 ustawy o COVID-19 termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
za rok 2020 został przesunięty z 31 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r. 

15  Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii stał się możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu 
(poza osobami posiadającymi status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii). 

16  Wskazana kwota obejmuje łącznie kwoty należności (zaległości) głównych wraz z odsetkami. MUW nie zbierał 
danych od samorządów w ww. podziale. 

17  Na podstawie art. 104 ust. 1, 2, 3 oraz art. 106 ust. 1, 2 i 4, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 12 czerwca 
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332, ze zm.). 
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złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie nieuwzględnienia przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odwołania od decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska z uwagi na niezachowanie terminu odwoławczego. 

Z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa dysponent 
części 85/12 zrealizował w 2021 roku dochody w wysokości 171 217,7 tys. zł18, co stanowiło 178,3% 
dochodów wykonanych z tego tytułu w 2020 roku (96 028,3 tys. zł19). Kwota należności pozostałych 
do zapłaty w części przypadającej budżetowi państwa wyniosła 67 128,4 tys. zł i była o 27 971,2 tys. zł 
(o 29,4%) niższa niż w roku poprzednim (95 099,7 tys. zł), przy czym należności pozostałe do zapłaty
z wyłączeniem zaległości wyniosły 2636,5 tys. zł i były mniejsze o 30 101,7 tys. zł (o 91,9%)
w stosunku do roku poprzedniego, a zaległości wyniosły 64 491,9 tys. zł i były większe w stosunku do
roku poprzedniego o 2130,5 tys. zł (o 3,4%). Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu zaległości
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz odsetek od należności głównych.
W latach 2020–2021 kwota zaległości była niższa od kwoty zaległości na koniec 2019 roku.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. należności pozostałe do zapłaty skontrolowanego dysponenta 
trzeciego stopnia wyniosły 14 051,3 tys. zł i były o 397,8 tys. zł (2,9%) wyższe niż w roku poprzednim 
(13 653,5 tys. zł). Wyższy poziom należności pozostałych do zapłaty wynikał przede wszystkim 
z naliczenia odsetek od nieterminowych płatności, w tym od należności po zlikwidowanym Funduszu 
Skarbu Państwa. 

Na koniec 2021 r. zaległości w należnościach pozostałych do zapłaty MUW wyniosły 3440,4 tys. zł i były 
wyższe o 81 tys. zł (2,4%) w porównaniu do roku poprzedniego (3359,4 tys. zł). Wzrost kwoty 
zaległości wynikał przede wszystkim z nieskuteczności działań windykacyjnych i egzekucyjnych 
zasądzonych kar z tytułu prawa łowieckiego oraz naliczenia odsetek od należności głównej wynikającej 
z wyroku sądowego. 

Na 31 grudnia 2021 r. wśród należności pozostałych do zapłaty dysponenta trzeciego stopnia 
1595,2 tys. zł (11,3%) stanowiły należności przejęte od innych jednostek, w tym 863,6 tys. zł stanowiły 
zaległości. Należności przejęte przez MUW od innych jednostek obejmowały należności przejęte: 
− w 2012 r. związku z likwidacją Funduszu Skarbu Państwa w wysokości 2201,2 tys. zł, które

na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1595 tys. zł;
− w 2010 r. w związku z włączeniem Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w struktury MUW

w wysokości 0,2 tys. zł (na 31 grudnia 2021 r. stan się nie zmienił);
− w 2010 r. w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego Zakładu Obsługi MUW w wysokości

2,4 tys. zł, z których na 31 grudnia 2021 r. pozostało 32,53 zł.

W latach 2020–2021 spośród należności przejętych uzyskano dochody jedynie z należności pozostałych 
po zlikwidowanym Funduszu Skarbu Państwa w wysokości odpowiednio: 86,7 tys. zł i 20,6 tys. zł. 

3.1.1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

Badanie sześciu zaległości MUW na łączną kwotę 2370,1 tys. zł20 (0,3% zaległości ogółem) wykazało, 
że zostały one przypisane w księgach rachunkowych w prawidłowej wysokości i we właściwym okresie 
sprawozdawczym. Czynności podejmowane przez MUW dla odzyskania należności były rzetelne 
i adekwatne do ich wielkości. W sprawach tych prowadzono systematyczną kontrolę terminowości 
zapłaty należności Skarbu Państwa, nie dopuszczając do ich przedawnienia. Skontrolowane zaległości 
dotyczyły kary nałożonej w wyniku nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, kary z tytułu 
prowadzenia bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem 

18  W 2021 r. dochody przekazane przez powiaty wyniosły łącznie 172 046,1 tys. zł, przy czym z kwoty tej 
zwrócono dwóm powiatom nadpłaty wynikające ze zmiany wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w łącznej kwocie 828,5 tys. zł na mocy 
wyroków sądowych. 

19  W 2020 r. dochody przekazane przez powiaty wyniosły łącznie 96 123,3 tys. zł, przy czym z kwoty tej zwrócono 
dwóm powiatom łącznie 95 tys. zł w związku z nadpłatą wynikającą z ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste. 

20 Z tego pięć zaległości skontrolowanego dysponenta trzeciego stopnia na łączną kwotę 2175 tys. zł (z czego: 
1261,7 tys. zł należność główna, 907,7 tys. zł odsetki, 5,6 tys. zł koszty sądowe, procesowe, itp.) oraz jedna 
zaległość MUW w zakresie dotacji na kwotę 195,1 tys. zł. (z czego: 150 tys. zł należność główna, 45,1 tys. zł 
odsetki oraz 11,5 zł koszty sądowe, procesowe, itp.). 
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(nielegalne pozyskanie zwierzyny), należności po zlikwidowanym Funduszu Skarbu Państwa, a także 
należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się. 

Należności były egzekwowane na podstawie przyjętych w MUW procedur obiegu dokumentów 
finansowych oraz windykacji należności. W ramach czynności windykacyjnych wobec dłużników 
podejmowano działania obejmujące m.in. wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty oraz sporządzano 
tytuły wykonawcze i kierowano sprawy do egzekucji. Wszystkie z badanych zaległości skierowano do 
egzekucji, przy czym w trzech sprawach działania egzekucyjne były w toku, a w trzech kolejnych 
postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika sądowego albo naczelnika urzędu 
skarbowego. 

Analiza należności przejętych w związku z likwidacją delegatur terenowych MSP21 wykazała, że w MUW 
zaginęły tytuły wykonawcze dotyczące siedmiu zaległości. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. należności 
te wyniosły 683,2 tys. zł, z czego 144 tys. zł stanowiła należność główna (§ 0810 Wpłaty środków 
pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw), 528,3 tys. zł odsetki (§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek) 
i 10,8 tys. zł inne koszty (§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego). 
W celu uniknięcia przedawnienia należności wynikających z odsetek w powyższych sprawach22, 
Wydział Administracji i Logistyki w maju 2019 r. (68523) oraz w listopadzie 2020 r. (68521 i 68518) 
skierował do Wydziału Prawnego i Nadzoru wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych. 
Wskazano w nich, że oryginały tytułów wykonawczych oraz postanowień o umorzeniu postępowań 
egzekucyjnych znajdowały się w Wydziale Prawnym i Nadzoru. Wydział Prawny nie wystąpił wówczas 
do komorników sądowych z wnioskami o ponowne wszczęcie egzekucji z powodu braku tytułów 
wykonawczych (uznano je za zgubione). W tych sprawach złożył natomiast wnioski do sądu o wydanie 
kolejnego tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, przy czym uczynił to dopiero po upływie 
odpowiednio: 10 miesięcy, dwóch miesięcy (w styczniu 2021 r. sprawa 68521) i roku od otrzymania 
wniosku Wydziału Administracji i Logistyki o ponowne wszczęcie egzekucji. Ostatecznie w trzech 
sprawach doszło do przedawnienia należności z tytułu odsetek w łącznej wysokości 19,2 tys. zł. 
W 2022 r. w aktach Wydziału Prawnego i Nadzoru przeznaczonych do archiwizacji odnaleziono sześć 
tytułów wykonawczych, co do których złożono wnioski do sądu o wydanie kolejnych tytułów (dwa 
dotyczące należności umorzonych w 2017 r. i cztery dotyczące należności umorzonych w 2018 r.). 
W związku z tym wycofano złożone do sądu wnioski w tych sprawach. 

Wojewoda Małopolski sprawował nadzór w obszarze dochodów budżetowych, w szczególności 
dokonywał bieżącej i okresowej analizy realizacji dochodów oraz przeprowadzał kontrole dotyczące 
terminowości i prawidłowości ich pobierania. Podejmował również działania mające na celu 
zmniejszenie stanu zaległości. W tym zakresie w szczególności zobowiązano podległych dysponentów 
do przekazywania wraz z kwartalnym sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych analizy wykonania dochodów obejmującej należności i zaległości wraz z przyczynami 
ich powstania i działaniami podjętymi celem ich likwidacji, a także wysokość zaległości, dla których 
wystawiono tytuły wykonawcze. 

Dodatkowo w sprawie należności wynikających z zadań zleconych z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa, Wojewoda sprawował nadzór nad starostami realizującymi te 
zadania m.in. poprzez zatwierdzanie sporządzanych przez starostów planów wykorzystania zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich zmian, występowanie do starosty o sporządzenie 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie, wykazu nieruchomości wchodzących 
w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w województwie, występowanie o przekazanie 
informacji o nieruchomościach, które mogą służyć wykonywaniu zadań określonych w przepisach 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami23 oraz kontrole. Starostowie zostali 
także zobligowani do przedłożenia Wojewodzie planu działań w zakresie podejmowanych czynności, 
mających na celu wyegzekwowanie zaległości. Dodatkowo przedkładali wykaz dłużników powyżej 
100 zł wraz ze szczegółową informacją w zakresie windykacji. Czynności te miały na celu objęcie 
wszystkich dłużników Skarbu Państwa windykacją celem wyeliminowania przedawnienia roszczeń.  

 
21  W trzech sprawach, dotyczących należności zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych MUW pod 

numerami 68523, 68521 i 68518 ostatnie postępowania egzekucyjne zostały umorzone postanowieniem 
komornika sądowego z 2017 roku, a w czterech sprawach pod numerami 68508, 68514, 68517 i 68531 
– postanowieniem komornika sądowego z 2018 roku. 

22  Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) termin 
przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe, w tym przypadku odsetek od zwłoki w spłacie należności, 
wynosi trzy lata. Termin przedawnienia wynoszący w tych sprawach mijał z ostatnim dniem 2020 roku. 

23  Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm. 
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Kontrole przeprowadzone w powiatach obejmowały działania windykacyjne wobec zaległości z tytułu 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Analiza zaległości na łączną kwotę 1219,8 tys. zł 
wykazała, że podejmowano przewidziane prawem i adekwatne do sytuacji czynności zmierzające do 
wyegzekwowania zaległości, w szczególności wysyłano wezwania do zapłaty, uzyskiwano sądowe 
nakazy zapłaty, kierowano do komorników wnioski o wszczęcie egzekucji należności oraz 
monitorowano prowadzone postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych. Podejmowane 
działania nie były jednak skuteczne, z uwagi na brak majątku dłużników lub trwające nadal 
postępowania sądowe po złożonych przez dłużników odwołaniach.  

W powiecie tatrzańskim zastrzeżenia NIK dotyczyły wysyłania wezwań do zapłaty/upomnień 
z opóźnieniem oraz niepodejmowania żadnych czynności w celu uzyskania informacji o wynikach 
prowadzonego postępowania egzekucyjnego, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym.  

Na 20 skontrolowanych zaległości z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na 
ogólną kwotę 722 tys. zł wezwania do zapłaty/upomnienia wysłano w terminie od 14 do 87 dni od dnia 
powstania zaległości, z tego w czterech sprawach (99,1 tys. zł) w terminie do 20 dni od upływu terminu 
zapłaty, w siedmiu (258,1 tys. zł) w terminie od 21 do 40 dni, w sześciu (122,7 tys. zł) terminie od 41 
dni do 80 dni, a w trzech (242,1 tys. zł) w terminie powyżej 80 dni. Wysyłanie z opóźnieniem wezwań 
do zapłaty/upomnień tłumaczono szerokim zakresem zadań jakimi zajmują się odpowiedzialni 
pracownicy, które kumulują się w jednym terminie, a także ograniczeniami powstałymi w związku 
z epidemią COVID-19. Ponadto w trakcie kontroli w tej jednostce NIK stwierdziła, że w przypadku 
jednego dłużnika, którego łączna zaległość powstała w latach 2011–2012 z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i wynosiła 342,2 tys. zł, od zgłoszenia wierzytelności do 
syndyka masy upadłościowej 26 czerwca 2012 r. i 22 maja 2013 r. w Starostwie nie podjęto żadnych 
działań w celu pozyskania informacji o prowadzonym postępowaniu upadłościowym, tj. nie 
wystąpiono do syndyka masy upadłościowej o udzielenie informacji, co do szansy zaspokojenia 
roszczenia, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. Sytuację tę tłumaczono nieprzekazaniem 
przez sędziego komisarza, który kieruje tokiem postępowania upadłościowego i sprawuje nadzór nad 
czynnościami syndyka, informacji o skutkach prowadzonego postępowania, co zazwyczaj czyni. 
W trakcie kontroli NIK wystąpiono o przekazanie informacji o prowadzonym postępowaniu 
upadłościowym. 
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3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Plan wydatków budżetu państwa w części 85/12 w ustawie budżetowej na 2021 r. (po nowelizacji24) 
ustalono w kwocie 6 410 485 tys. zł, tj. na poziomie 102,1% planowanych wydatków w znowelizowanej 
ustawie na rok poprzedni (6 279 243 tys. zł). Wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem poziom 
planowanych wydatków (o 131 242 tys. zł) wynikał przede wszystkim z większego planu wydatków na 
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (§ 2010 o 47 740 tys. zł)25 oraz powiatom (§ 2110 o 41 293 tys. zł)26, a także 
z większego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o 41 850 tys. zł)27. Zaplanowane na 
2021 r. wydatki w części 85/12 zwiększono w trakcie roku budżetowego per saldo o 406 733,8 tys. zł 
(6,3%). Plan wydatków w budżecie Wojewody Małopolskiego zwiększono o: 591 267,2 tys. zł środkami 
przeniesionymi z 28 pozycji rezerw celowych budżetu państwa (część 83) oraz 18 410,7 tys. zł 
środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej budżetu państwa (część 81). Na podstawie rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków 
budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 202128 wydatki w wysokości 125 019 tys. zł 
przeniesiono z części 85/12 do części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei decyzją Ministra 
Finansów z 3 grudnia 2021 r. zmniejszono plan wydatków w części 85/12 o kwotę środków 
zablokowanych w wysokości 12 000 tys. zł29 oraz z 29 grudnia 2021 r. o kwotę środków 
zablokowanych w wysokości 65 955,1 tys. zł30. W wyniku tych zmian plan wydatków budżetu państwa 
w części 85/12 na 2021 r. ustalono ostatecznie w wysokości 6 817 218,8 tys. zł. 

W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej planowane wydatki w części 85/12 zostały zwiększone 
o 46 762 tys. zł, z tego 25 905 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatkowy
fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń
oraz 54 tys. zł na zwiększenia wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
w związku z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe31

(750 Administracja publiczna), 9000 tys. zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
(KWPSP) na zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ratowniczo-
-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
8803 tys. zł na realizację ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt, głównie afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków
(010 Rolnictwo i łowiectwo), oraz 3000 tys. zł na zakup wsparcia technicznego dla posiadanych
systemów Arcserve i CheckPoint (subskrypcja oprogramowania), odnowienie systemu ochrony
antywirusowej i systemu bramy sieciowej z funkcją ochrony kryptograficznej łącz sieciowych

24  Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. poz. 1900). 
25  W tym przede wszystkim w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wypłatę świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (o 45 868 tys. zł), głównie w związku 
z  podwyższeniem kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021 r. 

26  W tym przede wszystkim w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na 
funkcjonowanie powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej (o 18 528 tys. zł) oraz w rozdziale 85156 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby 
uprawnione (o 14 499 tys. zł) w związku ze wzrostem od IV kwartału 2020 r. o 36% wysokości zasiłku 
wypłacanego bezrobotnym, który stanowi podstawę naliczania wysokości stawki składki zdrowotnej. 

27  Wzrost wydatków na wynagrodzenia był wynikiem przede wszystkim uwzględnionych w trakcie prac nad 
projektem ustawy budżetowej na 2021 r. skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw 
celowych z roku 2020, wzrostem wynagrodzeń wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia 
w 2021 r., dostosowania do zmian polegających na przeniesieniu dyspozytorni medycznych do urzędu 
wojewódzkiego, dodatkowych środków ujętych w nowelizacji ustawy budżetowej na dodatkowy fundusz 
motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. 

28  Dz.U. poz. 1217. Od 1 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ‘Dobry Start’ (Dz. U. poz. 1092) Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przejął realizację programu Dobry Start zamiast gmin i powiatów. 

29 Środki te przeniesiono do rezerwy celowej poz. 72 Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
utworzonej na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów z 1 grudnia 2021 r. 

30 Środki te przeniesiono do rezerwy celowej poz. 73 Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
utworzonej na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 2021 r. 

31  Dz. U. poz. 1394. 
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wewnętrznych (750 Administracja publiczna). Potrzeby w tym zakresie były zgłaszane w trakcie roku. 
MUW zgłaszał potrzeby dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń 
Wojewody i wicewojewodów na okres od sierpnia do grudnia, a także informował Ministra Finansów 
o konieczności zakupu wsparcia technicznego dla użytkowanych systemów do tworzenia kopii 
zapasowych Arcserve i z zakresu cyberbezpieczeństwa CheckPoint oraz odnowienia systemu ochrony 
antywirusowej i systemu bramy sieciowej. KWPSP zgłaszała potrzeby w zakresie zwiększenia planu 
wydatków na 2021 r. w odpowiedzi na pismo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z 13 lipca 
2021 r., natomiast zapotrzebowanie na zwiększenie planu wydatków Inspekcji Weterynaryjnej, w tym 
obejmujących środki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, zgłoszono drogą mailową do Głównego 
Inspektoratu Weterynarii. 

Część środków przeznaczonych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych (3893 tys. zł) oraz na 
dodatkowy fundusz motywacyjny dla dyspozytorów medycznych i operatorów numerów alarmowych 
(887 tys. zł) ujęto w wykazie wydatków, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego. 

W 2021 r. Wojewoda Małopolski nie otrzymał od Prezesa Rady Ministrów wiążących poleceń 
dotyczących wpłaty środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych ustaw. Na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 
Wojewoda nie przekazywał z budżetu państwa środków do państwowych funduszy celowych, agencji 
wykonawczych ani państwowych osób prawnych. 

Strukturę zwiększeń planu wydatków w części 85/12 – województwo małopolskie środkami 
przeniesionymi w 2021 r. z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiono na wykresie 2. 

Wykres 2 
Struktura zwiększeń planu wydatków w części 85/12 środkami przeniesionymi w 2021 r. 
z  rezerw celowych budżetu państwa 

 

Źródło: analiza własna NIK na podstawie zmian planu wydatków w części 85/12 na 2021 rok. 

Kontrolą w zakresie przeniesienia i wykorzystania środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa objęto 
środki w łącznej wysokości 18 410,7 tys. zł32 na 27 zadań, które zwiększyły plan wydatków w części 
85/12 w 2021 r. Zwiększeń dokonano na podstawie stosownych decyzji Ministra Finansów. W 2021 r. 
ze środków rezerwy ogólnej dofinansowano 26 zadań w łącznej wysokości 17 920,5 tys. zł (w tym 
3988,9 tys. zł wydatki niewygasające), co stanowiło 97,3% przyznanej kwoty (18 410,7 tys. zł). Środki 

 
32  Na podstawie decyzji Ministra Finansów początkowo przyznano z rezerwy ogólnej 20 952,6 tys. zł, jednak 

w ciągu roku w przypadku siedmiu zadań zmniejszono przyznane środki o 2541,9 tys. zł. 
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te wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzjach Ministra Finansów, tj. dla ośmiu 
jst na budowę, przebudowę lub modernizację ośmiu obiektów oświatowych (5810,1 tys. zł), dla 
siedmiu jst na zakupy specjalistycznych pojazdów dla sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bosutowie (3336 tys. zł), na dofinansowanie: budowy 
obiektu mostowego na rzece Serafa (2526,1 tys. zł), inwestycji dwóch jst w obiekty sportowe 
(1823,3 tys. zł), zagospodarowania terenu przy Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej (1000 tys. zł), 
budowy budynku wielofunkcyjnego w Obidzy (740 tys. zł), dostosowania budynku użyteczności 
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych (638,6 tys. zł), remontu dróg gminnych i przepustu 
(479,7 tys. zł), termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (431,1 tys. zł) oraz prac 
konserwatorskich w siedemnastowiecznym kościele zalanym w czerwcu 2021 r. (196,1 tys. zł), na 
sfinansowanie prac remontowych i instalacji monitoringu w magazynie MUW przy ul. Półłanki 
w Krakowie (602,9 tys. zł) oraz kosztów związanych z kwalifikacją wojskową (336,5 tys. zł). Do końca 
2021 r. w całości wydatkowano środki na realizację 12 zadań, natomiast nie w pełni wydatkowano 
środki na dofinansowanie 14 zadań, spośród których niewykorzystane środki na sześć zadań 
(3988,9 tys. zł) zostały ujęte w wydatkach budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem 
roku budżetowego. Niewydatkowanie środków w wysokości 390,2 tys. zł na realizację 10 zadań 
wynikało głównie ze zmniejszenia kosztów ich realizacji, przy czym w pięciu zadaniach środki 
w wysokości 283 tys. zł zablokowano 30 grudnia 2021 r. 

Analizie poddano prawidłowość przeniesienia środków z czterech pozycji rezerw celowych budżetu 
państwa w łącznej wysokości per saldo 201 239,7 tys. zł33, co stanowiło 34% ogólnej kwoty rezerw 
celowych, które w 2021 r. zwiększyły wydatki w części 85/12, z tego: 147 920,8 tys. zł z poz. 52 
Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, 30 999 tys. zł z poz. 7 Dopłaty do paliwa 
rolniczego, 17 642 tys. zł z poz. 25 Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na 
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych) oraz 4677,9 tys. zł z poz. 14 
Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Zwiększenia planu 
wydatków dysponenta części zostały dokonane po otrzymaniu i na podstawie stosownych decyzji 
Ministra Finansów, były celowe i wynikały z faktycznych potrzeb jednostek, które były zobowiązane do 
realizacji określonych zadań. Przyznane środki wykorzystano w wysokości 200 903,8 tys. zł (94,5%), 
z czego 973,5 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające. Największe kwoty niewykorzystanych środków 
dotyczyły poz. 25 i poz. 52 rezerw celowych i były związane odpowiednio z dokonanymi przez gminy 
zwrotami dotacji otrzymanych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (165,5 tys. zł) 
w związku z poprawą sytuacji materialnej osób, przekroczeniem kryterium dochodowego ze względu 
na uzyskanie nowego źródła dochodu i utratą uprawnień do zasiłków okresowych, a także 
ze zmniejszeniem się liczby uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego w roku 
rozliczeniowym w stosunku do roku poprzedzającego (116,1 tys. zł). 

Od 18 sierpnia do 30 grudnia 2021 r. dokonano blokady wydatków w łącznej wysokości 80 862,9 tys. zł, 
z czego 80 817,8 tys. zł dotyczyło planowanych wydatków budżetu państwa, a 45,2 tys. zł wydatków 
z budżetu Unii Europejskiej. Spośród zablokowanych wydatków budżetu państwa 86,6% stanowiły 
wydatki na dotacje celowe dla jst. Blokad dokonano na podstawie umotywowanych wniosków 
jednostek i właściwych wydziałów MUW. Blokowanie w 2021 r. wydatków budżetowych nie wynikało 
z niewłaściwego sposobu ich skalkulowania na etapie planowania budżetowego. W tym obszarze 
zastrzeżenia NIK dotyczyły niedokonania blokady środków w wysokości 1242,9 tys. zł otrzymanych 
z rezerwy celowej poz. 23, pomimo informacji o braku możliwości ich wykorzystania na zadanie pn. 
Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach, realizowane przez gminę Brzeszcze 
w ramach programu wieloletniego pn. Oświęcimski strategiczny Program rządowy – Etap VI 2021–2025. 
Wydział Finansów i Budżetu nie podjął działań mających na celu dokonanie blokady wydatków po 
otrzymaniu w tej sprawie wniosku Wydziału Prawnego i Nadzoru, do właściwości którego należała 
realizacja Programu. Sytuację tę tłumaczono przeoczeniem wynikającym ze znacznej rotacji 
pracowników, nakładania na Wydział nowych zadań, w tym obsługi środków funduszy 
pozabudżetowych, a także dużego spiętrzenia pracy w okresie listopada i grudnia roku budżetowego.  

Wojewoda Małopolski prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 
85/12. Pracownicy MUW dokonywali analiz realizacji budżetu po stronie wydatków, a w ramach 
bieżących czynności nadzorczych weryfikowali rzetelność, wiarygodność i spójność informacji 

33 Budżet w części 85/12 początkowo został zwiększony środkami z badanych pozycji rezerw celowych łącznie 
o 203 271,4 tys. zł, natomiast 29 grudnia 2021 r. zmniejszono plan wydatków o zablokowane środki, w tym
o środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25 w wysokości 2031,7 tys. zł. 
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przekazywanych przez jednostki realizujące zadania publiczne, w tym dotowane z budżetu państwa. 
Efektem tego było dokonanie blokad wydatków w budżecie Wojewody Małopolskiego 
i poinformowanie o tym Ministra Finansów, dzięki czemu środki budżetowe mogły zostać 
wykorzystane na inne cele. Ponadto stwierdzone oszczędności w wysokości 932 tys. zł zostały, w trybie 
art. 164 ufp, wykorzystane do sfinansowania zobowiązań Skarbu Państwa. Służby Wojewody kierowały 
do podległych jednostek oraz do jst wykorzystujących dotacje z budżetu państwa wytyczne w celu 
zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu oraz przeprowadzały kontrole i audyty, w tym dotyczące 
wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa. Prowadzono bieżącą analizę wniosków 
o dokonanie zmian w budżecie Wojewody w trybie art. 171 ufp, wniosków o uruchomienie środków
z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz rezerwy Wojewody, a także decyzji
wewnętrznych jednostek budżetowych podejmowanych na podstawie upoważnienia Wojewody.
Prowadzono również bieżący nadzór nad przekazywaniem przez podległe i nadzorowane jednostki
informacji dotyczących realizowanych zadań budżetowych.

W 2021 r. dysponent części 85/12 – województwo małopolskie zrealizował wydatki budżetu państwa 
w wysokości 6 797 881,3 tys. zł (w tym 24 467,7 tys. zł wydatki niewygasające), tj. na poziomie 99,7% 
planu po zmianach i 100,2% wydatków zrealizowanych w 2020 r. (6 781 609 tys. zł, w tym 
17 925 tys. zł wydatki niewygasające). 

Dane dotyczące wydatków budżetu państwa w części 85/12 – województwo małopolskie przedstawiono 
w załączniku 7.4 do informacji, a strukturę tych wydatków przedstawiono na wykresie 3. 

Wykres 3 
Struktura zrealizowanych w 2021 r. wydatków budżetu państwa w części 85/12 według 
działów klasyfikacji budżetowej 

Źródło: analiza własna NIK na podstawie łącznego sprawozdania budżetowego Rb-28 za 2021 rok. 

W ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r. skontrolowano wydatki w łącznej kwocie 
688 616,6 tys. zł, co stanowiło 10,1% ogółu wydatków zrealizowanych w części 85/12, w tym 
660 914,3 tys. zł stanowiły dotacje udzielone z budżetu państwa. Kontrolą objęto dotacje celowe 
przeznaczone na: funkcjonowanie powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej 
(225 051,2 tys. zł), zadania z zakresu ratownictwa medycznego (187 984,3 tys. zł), dofinansowanie 
zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego (147 804,7 tys. zł), dofinansowanie 
zasiłków okresowych (37 857,3 tys. zł), wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 

dz. 855 
4 919 793tys. zł  

(72,4%)
dz. 851

411 523 tys. zł  
(6,1%)

dz. 852
372 249,tys. zł  

(5,5%)

dz. 754 
260 738 tys. zł  

(3,8%)

dz. 801 
228 981 tys. zł 

(3,4%)

dz. 750 
184 832 tys. zł  

(2,7%)

Pozostałe działy
419 765  tys. zł  

(6,2%)

855 - Rodzina 851 - Ochrona zdrowia
852 - Pomoc społeczna 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801 - Oświata i wychowanie 750 - Administracja publiczna
Pozostałe działy
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zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i obsługę tego zadania 
(30 966,9 tys. zł), zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 
(26 592,8 tys. zł), dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu integracji społecznej 
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (4626,8 tys. zł). Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w realizacji skontrolowanych wydatków, a przekazane z budżetu państwa środki umożliwiły 
wykonanie zaplanowanych zadań. 

W 2021 r. skontrolowany dysponent trzeciego stopnia zrealizował wydatki w wysokości 189 215,4 tys. zł 
(w tym 6258 tys. zł wydatki niewygasające), tj. na poziomie 98% planu po zmianach i 131,5% wydatków 
zrealizowanych w 2020 roku (143 862 tys. zł, w tym 4604,3 tys. zł wydatki niewygasające). Wyższa 
realizacja wydatków niż w roku poprzednim była związana głównie z wyższymi wydatkami 
na wynagrodzenia oraz realizacją w 2021 roku większej liczby zadań inwestycyjnych. 

Do szczegółowej kontroli wydatków budżetu państwa zrealizowanych przez MUW wybrano w sposób 
celowy oraz z wykorzystaniem metod statystycznych34 próbę wydatków w wysokości 27 702,3 tys. zł 
(15,1% wydatków)35. Objęte kontrolą wydatki zostały dokonane w granicach planu finansowego na 
2021 r. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego 
wydatkowania środków publicznych. Kontrola czterech zamówień publicznych o łącznej wartości 
3323 tys. zł (jedno przeprowadzone na podstawie nupzp w trybie podstawowym oraz trzy bez 
stosowania upzp/nupzp odpowiednio w związku z art. 4 pkt 8 upzp i art. 2 pkt 1 nupzp) wykazała, 
że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem trybu podstawowego zostało 
przeprowadzone zgodnie z ogólnymi procedurami określonymi w nupzp, przy czym stwierdzone 
uchybienia dotyczyły niewłaściwego określenia terminu związania ofertą i sporządzenia protokołu 
postępowania na niewłaściwym wzorze. Pozostałe objęte kontrolą postępowania były przeprowadzane 
na podstawie regulacji wewnętrznych MUW, tj. regulaminu zamówień publicznych wprowadzonego 
zarządzeniami Dyrektora Generalnego MUW z 3 lutego 2017 r. i 27 kwietnia 2021 r. W postępowaniu 
dotyczącym objęcia opieką serwisową oprogramowania komputerowego stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na niezagwarantowaniu wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do 
zamówienia, przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy. Zastrzeżenia NIK w tym obszarze 
dotyczyły także nierzetelnego sporządzenia planu zamówień publicznych i niepublikowania wszystkich 
jego aktualizacji. Realizacja badanych zamówień pod kątem przedmiotu zamówienia, terminu realizacji 
i wysokości wynagrodzenia wykonawcy była zgodna z treścią zawartych umów. Poniesione z tytułu 
realizacji zamówień wydatki służyły realizacji zadań jednostki. 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. zobowiązania w części 85/12 – województwo małopolskie wyniosły 
36 802,4 tys. zł i były wyższe o 6364,9 tys. zł (20,9%) niż kwota zobowiązań na koniec 2020 roku. Główną 
pozycję zobowiązań na koniec 2021 r. stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego (17 095,5 tys. zł), z tytułu kar i odszkodowań, grzywien oraz odsetek (13 013,7 tys. zł), a także 
pochodnych od wynagrodzeń (3243,9 tys. zł). Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 roku wyniosły 
8,5 tys. zł i w całości stanowiły zobowiązania MUW wynikające z wyroków sądowych. 

Wydatki budżetowe według grup ekonomicznych 

Realizacja wydatków dysponenta części 85/12 w poszczególnych grupach ekonomicznych 
przedstawiała się następująco:  
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych (6,3% wydatków) wyniosły 429 802 tys. zł (w tym

5260,6 tys. zł wydatki niewygasające), tj. 99% planu po zmianach (434 166,6 tys. zł) i 118,9%
wydatków bieżących roku poprzedniego (361 602,9 tys. zł, w tym 625,7 tys. zł wydatki
niewygasające);

2) wydatki majątkowe (1,7%) wykonano w kwocie 117 329,3 tys. zł (w tym 17 615,8 tys. zł wydatki 
niewygasające), tj. 98,4% planu po zmianach (119 287,1 tys. zł) i 123,4% wydatków majątkowym roku 
poprzedniego (95 055,1 tys. zł, w tym 16 869,3 tys. zł wydatki niewygasające), z tego: 43 397,5 tys. zł

34  Losowanie wydatków do kontroli przeprowadzono metodą MUS (prawdopodobieństwo wylosowania dowodu 
księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji udokumentowanej tym dowodem), przy wykorzystaniu 
narzędzia informatycznego Pomocnik Kontrolera PK-5.7. Populację wydatków, z której losowana była próba 
stanowił zbiór dowodów/zapisów księgowych za 12 miesięcy 2021 r obejmujących pozapłacowe wydatki 
skontrolowanych jednostek, tj. z wyłączeniem wydatków w paragrafach 401-408, 411-414, 418, 420, 444 i 471 
oraz wydatków poniżej 1000 zł. 

35  Wybrana do badania próba wydatków budżetu państwa obejmowała 40 dowodów księgowych. W łącznej kwocie 
skontrolowanych wydatków 27 359,1 tys. zł stanowiły wydatki wylosowane z wykorzystaniem metody 
statystycznej (MUS), a 343,2 tys. zł wydatki dobrane do kontroli w sposób celowy. 
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wydatki majątkowe jednostek budżetowych (w tym 5067,1 tys. zł wydatki niewygasające) 
i 73 931,9 tys. zł dotacje na zadania inwestycyjne (w tym 12 548,7 tys. zł wydatki niewygasające); 

3) dotacje na zadania bieżące (91,9%) zrealizowano w wysokości 6 247 093,3 tys. zł (w tym
1591,2 tys. zł wydatki niewygasające), tj. 99,8% planu po zmianach (6 260 090,2 tys. zł) i 99%
wydatków na dotacje roku poprzedniego (6 321 725,8 tys. zł, w tym 430 tys. zł wydatki
niewygasające);

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,05% wydatków) wyniosły 3656,7 tys. zł, tj. 99,5% planu po 
zmianach (3674,9 tys. zł) i 113,4% wydatków roku poprzedniego (3225,3 tys. zł).

Struktura zrealizowanych w 2021 roku wydatków według grup ekonomicznych nieznacznie się różniła 
w stosunku do struktury tych wydatków wykonanych w roku poprzednim. W porównaniu do 2020 
roku, wydatki w największej wartościowo grupie ekonomicznej, tj. dotacje na zadania bieżące, w 2021 
roku były niższe o 1%, a ich udział w łącznej kwocie zrealizowanych wydatków zmniejszył się o 1,3 
punktu procentowego. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w 2021 roku były wyższe o 18,9% 
w  porównaniu do roku poprzedniego, a ich udział w wydatkach ogółem zwiększył się o 1 punkt 
procentowy. Wydatki majątkowe w 2021 roku były wyższe o 23,4%, a ich udział w wydatkach ogółem 
zwiększył się o 0,3 punktu procentowego. 

Dotacje budżetowe36 

W 2021 roku dysponent części 85/12 – województwo małopolskie udzielił dotacji na zadania bieżące 
w wysokości 6 247 093,3 tys. zł (w tym 1591,2 tys. zł wydatki niewygasające), z tego: 
− 6 008 760 tys. zł (w tym 1591,2 tys. zł wydatki niewygasające), tj. 96,2% stanowiły dotacje celowe

dla jst, z tego 5 503 996,9 tys. zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone,
498 682,2 tys. zł na zadania własne, a 6080,9 tys. zł na zadania realizowane na podstawie
porozumień,

− 238 333,3 tys. zł (3,8%) stanowiły pozostałe dotacje, w tym 187 984,3 tys. zł dotacja dla
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na zapewnienie działalności zespołów ratownictwa
medycznego na obszarze województwa małopolskiego.

Zgodnie z postanowieniami art. 148 ufp Wojewoda, dokonując podziału środków dotacji pomiędzy 
poszczególne jst, dochował terminów przekazania im informacji o kwotach rozdysponowanych dotacji 
celowych wynikających z ustawy budżetowej. Podziału dotacji dokonywano zgodnie z ustalonymi 
procedurami. Największe środki w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 
przekazano gminom na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rodzina 500 plus 
w wysokości 3 820 658,3 tys. zł oraz na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1 031 725,4 tys. zł. Dofinansowanie zadań własnych jst 
dotyczyło głównie zadań polegających na: zapewnieniu przez gminy wychowania przedszkolnego 
(147 804,7 tys. zł), wypłacie przez gminy zasiłków stałych i okresowych (106 317,2 tys. zł) oraz 
prowadzeniu przez samorządy domów pomocy społecznej (83 140,8 tys. zł). 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w 2021 roku w części 85/12 – województwo małopolskie 
zostały zrealizowane w wysokości 429 802 tys. zł (w tym 5260,6 tys. zł wydatki niewygasające), tj. na 
poziomie 99% planu po zmianach. W ramach tej grupy wydatków wynagrodzenia i pochodne wyniosły 
308 277,6 tys. zł (w tym 887,1 tys. zł wydatki niewygasające), zakup materiałów i usług 71 249,6 tys. zł 
(w tym 1373,5 tys. zł wydatki niewygasające), wynagrodzenia bezosobowe 17 575 tys. zł, a wydatki na 
staże i specjalizacje medyczne 11 060,5 tys. zł (w tym 3000 tys. zł wydatki niewygasające).  

W 2021 r. wydatki na wynagrodzenia w części 85/12 wyniosły 262 258 tys. zł (w tym 741,5 tys. zł 
wydatki niewygasające), tj. 99,4% planu po zmianach (263 766,4 tys. zł), i były o 15,3% wyższe niż 
w roku poprzednim (227 394,8 tys. zł). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrosły 
w porównaniu do 2020 roku o 41 328,6 tys. zł, tj. o 15,5%. Wyższa realizacja wydatków na 
wynagrodzenia była wynikiem przede wszystkim uwzględnionych w trakcie prac nad projektem 
ustawy budżetowej na 2021 r. skutków związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 
202037, wzrostem wynagrodzeń wynikających z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w 2021 r., 

36 W tej grupie wydatków nie ujęto dotacji, o których mowa w art. 124 ust. 4 pkt 2 ufp. Dotacje celowe przeznaczone na 
finansowanie i dofinansowanie kosztów inwestycji zaliczono do grupy wydatków majątkowych. 

37  Przede wszystkim skutków wydanych w 2020 r. decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na podwyżki 
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych 
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dostosowania do zmian polegających na przeniesieniu dyspozytorni medycznych do MUW38, środków 
ujętych w nowelizacji ustawy budżetowej na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% 
planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń39, wzrostu zatrudnienia 
w poszczególnych statusach zatrudnienia oraz uruchomienia w trakcie roku środków z rezerw 
celowych budżetu państwa40. Nie została przekroczona kwota wydatków na wynagrodzenia określona 
w planie finansowym (po zmianach). 

W 2021 r. wydatki na wynagrodzenia41 MUW wzrosły o 12 429,9 tys. zł (15,2%) w stosunku do roku 
poprzedniego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego wzrosło o 7,1% 
(z 5,9 tys. zł do 6,3 tys. zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia w MUW wynikał przede wszystkim ze 
zmian polegających na przeniesieniu dyspozytorni medycznych do MUW, zwiększenia wydatków na 
dodatkowy fundusz motywacyjny, wzrostu zatrudnienia w poszczególnych statusach zatrudnienia 
(ogółem o 87 osób) oraz uruchomienia w trakcie roku środków z rezerw celowych budżetu państwa. 

W 2021 roku wydatki na nagrody w MUW wyniosły 1313,4 tys. zł i były mniejsze niż w roku 
poprzednim o 2577,6 tys. zł (o 66,2%). Średnia kwota nagrody42 wyniosła 1,2 tys. zł i była o 2,2 tys. zł 
(64,7%) mniejsza niż w 2020 roku. 

W 2021 roku przeciętne zatrudnienie w części 85/12 wyniosło 3193 osoby w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych i w porównaniu do roku poprzedniego było wyższe o 130 osób. Stan zatrudnienia 
na koniec 2021 r. wyniósł 3215 osób, tj. o 78 osób więcej niż na koniec 2020 r. Największy wzrost 
zatrudnienia (o 59 osób) odnotowano w MUW w rozdziale 85146 Działalność dyspozytorni medycznych 
(w 2020 r. nie występowało zatrudnienie w tym rozdziale) oraz w Inspekcji Sanitarnej (o 44 osoby) 
w związku z zatrudnieniem nowych pracowników, jak i uzupełnieniem zatrudnienia na powstałych 
uprzednio wakatach. Stan zatrudnienia mniejszy o 12 osób odnotowano w Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, co miało związek ze zmianami organizacyjnymi i przejęciem pracowników 
laboratorium przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie43. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 85/12 przedstawiono w załączniku 7.5 
do  informacji.  
W 2021 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w części 85/12 wyniosły 17 575 tys. zł i zostały 
zrealizowane na poziomie 99,5% planu po zmianach (17 659,7 tys. zł), w tym 13 185,9 tys. zł (74,7%) 
stanowiły wynagrodzenia bezosobowe w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej. Dotyczyło to 
wynagrodzeń dla lekarzy niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczonych przez 
powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej44. 

Wydatki majątkowe 

W 2021 r. wydatki majątkowe budżetu państwa w części 85/12 – województwo małopolskie zrealizowano 
w wysokości 117 329,3 tys. zł (w tym 17 615,8 tys. zł wydatki niewygasające), tj. 98,4% planu po zmianach 

 
w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, ze zm.) – skutki podwyżki od 1 lipca 2019 r. 

38  Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115) z dniem 1 stycznia 2021 r. dyspozytorzy medyczni 
wykonujący zadania dyspozytora medycznego u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego stali się 
pracownikami urzędów wojewódzkich. 

39  W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej plan wydatków na wynagrodzenia wzrósł o 13 448 tys. zł. 
40  W tym z poz. 64 na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących 

zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych 
(9149,7 tys. zł), z poz. 49 na sfinansowanie podwyższenia od 1 września 2021 r. wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi pracownikom Centrum Powiadamiania Ratunkowego (322,5 tys. zł) oraz z poz. 44 na realizację 
zadań nałożonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ruchu drogowym oraz ustawy 
o  transporcie drogowym, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 inspektorów zatrudnionych 
od 1 stycznia 2021 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie (221,7 tys. zł). 

41  Według danych wykazanych w sprawozdaniu budżetowym Rb-70. 
42 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych według metodologii sporządzania sprawozdania Rb-70. 
43  Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 147) z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa struktura organizacyjna Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, polegająca na konsolidacji bazy laboratoryjnej. Laboratoria działające 
do końca 2020 r. w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa stały się 
komórkami organizacyjnymi GIORiN, a pracownicy zatrudnieni w laboratoriach wojewódzkich inspektoratów 
stali się z dniem 1 stycznia 2021 r. pracownikami Głównego Inspektoratu. 

44  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306). 
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(119 287,1 tys. zł). W ramach tej grupy wydatków 43 397,5 tys. zł (w tym 5067,1 tys. zł wydatki 
niewygasające), tj. 37%, stanowiły wydatki majątkowe jednostek budżetowych, a 73 931,9 tys. zł (w tym 
12 548,7 tys. zł wydatki niewygasające), tj. 63% dotacje na zadania inwestycyjne, z czego 67 146,6 tys. zł 
(w tym 12 548,7 tys. zł wydatki niewygasające) dotacje celowe dla jst. 

W trakcie roku budżetowego do planu wydatków majątkowych w części 85/12 ustalonego w wysokości 
17 848 tys. zł wprowadzano nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 105 200,8 tys. zł, w tym 
12 000 tys. zł w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej. Źródłem finansowania pozostałych nowych 
zadań były środki z rezerw celowych (74 818,2 tys. zł) oraz z rezerwy ogólnej (16 712,9 tys. zł). 
W  wyniku przeniesień pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi plan wydatków majątkowych 
zwiększono per saldo o 1669,7 tys. zł. Zmian tych dokonano z zachowaniem wymogów określonych 
w art. 171 ust. 3 i 4 ufp. W związku z dokonanymi blokadami plan wydatków majątkowych zmniejszono 
o 3753,8 tys. zł, w tym 84,5 tys. zł dotyczyło środków zaplanowanych w ustawie budżetowej,
a 3669,3 tys. zł środków przyznanych z rezerw celowych. Plan wydatków majątkowych został także
zmniejszony o kwotę 8 tys. zł przeniesioną z części 85/12 do części 73 – Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.

W ramach wydatków majątkowych największe środki przeznaczono na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych oraz skutków ruchów osuwiskowych ziemi (20 613,9 tys. zł, w tym 7506,9 tys. zł wydatki 
niewygasające), na realizację zadań w ramach Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego 
– Etap VI 2021-2025 (11 517,1 tys. zł), na utworzenie i funkcjonowanie żłobków w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (11 374,7 tys. zł, w tym 482,4 tys. zł
wydatki niewygasające), na zakup środków transportu – trzech ciężkich oraz siedmiu średnich
samochodów ratowniczo-gaśniczych (9000 tys. zł, w tym 4069,8 tys. zł wydatki niewygasające) na 
realizację zadania pn. Przebudowa budynku dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie 
przy ul. Szlak 73 A na dz. Nr 47/24 obr. 118 (7428 tys. zł), na zadanie pn. Przebudowa wraz z aranżacją 
wnętrz dla pomieszczeń zlokalizowanych w części piwnic, na parterze, I, II, VIII i IX piętrze budynku przy 
ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie – Etap II (6949,3 tys. zł, w tym 363,1 tys. zł wydatki niewygasające),
na zakup sprzętu informatycznego – wsparcie techniczne dla posiadanych systemów Arcserve
i ChcekPoint oraz odnowienie systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej z funkcją
ochrony kryptograficznej łącz sieciowych wewnętrznych (2998,7 tys. zł), na zakupy inwestycyjne na
potrzeby przejścia lotniczego Kraków-Balice (2992,2 tys. zł), a także na realizację zadania pn. Budowa 
strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży
Pożarnej w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym (2930,5 tys. zł).

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

W 2021 roku wydatki dysponenta części 85/12 – województwo małopolskie na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych wyniosły 3656,7 tys. zł (99,5% planu po zmianach), w tym 860,1 tys. zł stanowiły 
wydatki skontrolowanego dysponenta trzeciego stopnia. Największe środki w tej grupie wydatków 
przeznaczono na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
(1767 tys. zł), na wypłatę rent oraz rent wyrównawczych zasądzonych wyrokami sądowymi 
(712,8 tys. zł), na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń45 (626,2 tys. zł) oraz na nagrody 
Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej (250,2 tys. zł).  

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W 2021 r. wydatki budżetu środków europejskich w części 85/12 – województwo małopolskie zostały 
zrealizowane w wysokości 18 640,9 tys. zł, tj. na poziomie 99,7% planu po zmianach (18 687,7 tys. zł). 
Z budżetu środków europejskich w 2021 r. sfinansowano projekty realizowane w ramach: 
− Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację przez KWPSP trzech

projektów, tj. Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych w kwocie
8343,1 tys. zł (100% planu po zmianach), Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV
w wysokości 4174,9 tys. zł (100%) oraz Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie
kolejowym – etap I w kwocie 2421,6 tys. zł (100%);

45  W tym: wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia ochronnego, zakup mundurów 
i ekwiwalenty za pranie umundurowania, świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy (woda mineralna, dopłaty do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach komputerowych), 
wypłata odpraw pośmiertnych. 
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− Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację
przez KWPSP trzech projektów, tj. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie
bezpieczeństwa w wysokości 1066,8 tys. zł (100%), Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Medyczny w wysokości 50 tys. zł (100%), Na straży danych – cyfryzacja procesów realizowanych
w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa 
danych w wysokości 29,8 tys. zł (99,4%); na realizację przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Krakowie dwóch projektów, tj. Małopolska Tarcza Antykryzysowa
– Pakiet Medyczny w wysokości 1298 tys. zł (100%) i Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa w wysokości 500 tys. zł (100%); oraz na realizację przez MUW
projektu pn. Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na
terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu
dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym w wysokości 756,9 tys. zł (94,2%).

W 2021 roku Wojewoda zablokował planowane wydatki w kwocie 45,2 tys. zł na zadanie dotyczące 
rewaloryzacji wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie 
województwa małopolskiego. Środki te wynikały z oszczędności na wydatkach rzeczowych związanych 
m.in. z promocją obiektów objętych projektem, powstałych w wyniku przeprowadzonych zapytań
ofertowych na realizację zadań i wyboru ofert z ceną niższą od założonej w planie wydatków.

Dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich w części 85/12 – województwo małopolskie 
przedstawiono w załączniku 7.6 do informacji. 

Szczegółowym badaniem objęto wydatki skontrolowanego dysponenta trzeciego stopnia na realizację 
projektu dotyczącego rewaloryzacji wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej 
(596,1 tys. zł)46, stanowiące 4,1% wszystkich wydatków z budżetu środków europejskich w części 85/12 
i 78,8% takich wydatków zrealizowanych przez MUW. Skontrolowane wydatki zrealizowano 
prawidłowo, do ich wysokości określonej w planie finansowym. Zostały one wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w porozumieniu o dofinansowaniu. Wydatki te były 
niezbędne dla realizacji dofinansowanego projektu, zgodne z kategoriami wydatków wynikającymi 
z postanowień porozumienia i wniosku o dofinansowanie oraz z zatwierdzonym budżetem. Zostały one 
faktycznie poniesione w okresie ich kwalifikowalności. Wydatki zostały prawidłowo udokumentowane 
i ujęte w księgach rachunkowych MUW. Umowy na realizację prac na poszczególnych cmentarzach były 
zawarte w październiku i listopadzie w 2021 r., po uprzednim przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Zlecenia płatności na łączną kwotę 596,1 tys. zł przekazano 
w grudniu 2021 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego we właściwych terminach i kwotach.

Wartości docelowe wskaźników produktu47 dla tego projektu ustalono do realizacji na 2022 rok, 
a wskaźników rezultatu48 na lata 2022–2023. W 2021 r. w ramach realizacji projektu wszystkie 
cmentarze wojenne (41) uwzględnione w projekcie zostały objęte działaniami informacyjnymi 
i promocyjnymi, w tym poprzez zlecenie i wykonanie pierwszego odcinka filmu dokumentalnego 
o realizacji ww. projektu. W zakresie prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich
wykonano pierwszy etap prac na 13 cmentarzach wojennych.

46 W MUW były to wydatki wybrane do badania jako uzupełnienie operacji potwierdzonych dokumentami 
wybranymi do badania współfinansowania krajowego, wylosowanych w próbie do szczegółowego badania 
wydatków. 

47  Zgodnie z porozumieniem o dofinansowaniu projektu z 31 maja 2021 r. wskaźnikiem produktu do 
zrealizowania była liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem. Wartość docelowa wynosiła 43 zabytki 
nieruchome objęte wsparciem w 2022 r. 

48  Wskaźnikiem rezultatu był wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Wartości docelowe: 3280 
w 2022 r. i 4920 w 2023 r. 
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3.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W wyniku wydatkowania środków budżetu państwa w części 85/12 – województwo małopolskie 
zrealizowano głównie opisane poniżej zadania publiczne i osiągnięto następujące rezultaty:  

Nazwa rozdziału 
klasyfikacji budżetowej 

Kwota 
zrealizowanych 
wydatków i ich 

udział  
w wydatkach 

ogółem 

Główne efekty rzeczowe osiągnięte w wyniku 
dokonania wydatków 

Dział 855 Rodzina 

85501 Świadczenia 
wychowawcze 

3 820 677,3 tys. zł 
(56,4% wydatków) 

Wypłata przez gminy świadczenia wychowawczego dla 
599 947 dzieci i obsługa tego zadania w ramach programu 
Rodzina 500 plus, realizowanego na podstawie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

1 033 638,2 tys. zł 
(15,3% wydatków) 

Wypłata przez gminy m.in. 4 041 959 świadczeń 
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
i  zasiłków dla opiekunów (1 031 725,4 tys. zł).  
Ponadto wypłata przez gminy 458 jednorazowych 
świadczeń w wysokości 4000 zł (1888,3 tys. zł). 

85508 Rodziny zastępcze 14 437,6 tys. zł 
(0,2% wydatków) 

Wypłata przez powiaty dodatków wychowawczych dla 
średniomiesięcznie 2361 dzieci umieszczonych 
w  rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka 
oraz obsługa zadania (14 327,3 tys. zł). 

Dział 852 Pomoc społeczna 

85216 Zasiłki stałe 
85214 Zasiłki okresowe, 
celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe 

106 690,3tys. zł 
(1,6% wydatków) 

Wypłata przez gminy 127 904 zasiłków stałych dla 12 507 
osób, 154 025 zasiłków okresowych dla 42 754 osób oraz 
zasiłków celowych dla 62 rodzin na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

85202 Domy pomocy 
społecznej 

83 140,8 tys. zł 
(1,2% wydatków) 

Utrzymanie 2037 (średniomiesięcznie) miejsc dla osób 
z decyzjami sprzed 2004 r.49 w 81 domach pomocy 
społecznej prowadzonych przez 22 jednostki wykonujące 
zadania powiatu na obszarze województwa małopolskiego 
(79 753,2 tys. zł). Ponadto dofinansowano bieżącą 
działalność domów pomocy społecznej w zakresie 
wzmocnienia ich zabezpieczenia przed skutkami 
występowania wirusa SARS-CoV-2 (3150,3 tys. zł). 

85230 Pomoc w zakresie 
dożywania 

45 051,8 tys. zł 
(0,7% wydatków) 

Realizacja wieloletniego rządowego programu Posiłek 
w szkole i w domu, którym objęto 70 973 osób, z czego 
32 945 dzieci i 38 028 dorosłych, w celu ograniczenia 
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, 
w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

49  Zgodnie z postanowieniami art. 87 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na utrzymanie 
miejsc w domach pomocy społecznej w wymienionych przypadkach przekazywana jest dotacja z budżetu 
państwa dla powiatów prowadzących te ośrodki. 
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Nazwa rozdziału 
klasyfikacji budżetowej 

Kwota  
zrealizowanych 
wydatków i ich 

udział  
w wydatkach 

ogółem 

Główne efekty rzeczowe osiągnięte w wyniku 
dokonania wydatków 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

85141 Ratownictwo 
medyczne 

187 984,3 tys. zł  
(2,8% wydatków) 

Sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego 
w województwie małopolskim (ZRM) zgodnie z art. 49 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym50. 
W  2021 r. ZRM wyjeżdżały łącznie 237 509 razy, w tym 
106 661 wyjazdów do stanu nagłego zagrożenia życia 
(44,9%), 130 848 wyjazdów niezwiązanych ze stanem 
zagrożenia zdrowia, 5591 wyjazdów, w których nastąpił 
zgon przed lub w trakcie wykonywania czynności 
ratunkowych. W 135 346 sprawach (57%) wyjazd ZRM 
kończył się przewiezieniem pacjenta do szpitala. 

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

73 881,4 tys. zł 
(1,1% wydatków) 

Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
za bezrobotnych niepobierających zasiłku lub 
stypendium (liczba wypłaconych świadczeń 856 707) 
oraz za uczniów i dzieci (liczba wypłaconych świadczeń 
11 844). 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

75410 Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 
75411 Komendy 
powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

250 748,9 tys. zł 
(3,7% wydatków) 

Zapewnienie funkcjonowania jednostek straży pożarnej 
na obszarze województwa małopolskiego, które w 2021 r. 
uczestniczyły w 38 834 zdarzeniach (7284 pożary, 38 424 
miejscowe zagrożenia oraz 4294 fałszywe alarmy), w tym 
1200 (3,1%) zaklasyfikowanych jako zdarzenia duże 
i  średnie. Łącznie wystąpiły 50 002 zdarzenia z udziałem 
sił i środków będących w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

80103 Oddziały 
przedszkolne  
w szkołach podstawowych 
80104 Przedszkola 
80105 Przedszkola  
specjalne 
80106 Inne formy  
wychowania 
przedszkolnego 
80149 Realizacja zadań 
wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci 
w przedszkolach, 
oddziałach 
przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
i innych formach 
wychowania 
przedszkolnego 

149 643,1 tys. zł 
(2,2% wydatków) 

Dofinansowanie różnych form wychowania przedszkolnego 
(zadanie własne realizowane przez gminy) kwotą 
147 804,7 tys. zł. Średnioroczna liczba dzieci korzystających 
z wychowania przedszkolnego w  2021 r. w województwie 
małopolskim wyniosła 102 357. 
Ponadto w ramach dofinansowania środkami 
pochodzącymi z rezerwy ogólnej budżetu państwa 
(1551,3 tys. zł) dofinansowano trzy zadania inwestycyjne 
polegające na budowie zespołu przedszkolno-żłobkowego, 
rozbudowie z przebudową budynku przedszkola oraz na 
zakupie przez gminę nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem przedszkola samorządowego. 

 
50  Dz. U z 2021 r. poz. 2053, ze zm. 
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Nazwa rozdziału 
klasyfikacji budżetowej 

Kwota 
zrealizowanych 
wydatków i ich 

udział  
w wydatkach 

ogółem 

Główne efekty rzeczowe osiągnięte w wyniku 
dokonania wydatków 

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

38 932,1 tys. zł 
(0,6%) 

W roku szkolnym 2021/2022 z dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
lub ćwiczeniowe skorzystało 288 949 uczniów, uczących 
się w 1473 szkołach na terenie województwa 
małopolskiego. 

80101 Szkoły 
podstawowe 
80102 Szkoły 
podstawowe specjalne 
80115 Technika 
80120 Licea 
ogólnokształcące 

10 293,8 tys. zł 
(0,2% wydatków) 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
– Priorytet 3, w ramach którego 266 placówek wychowania 
przedszkolnego zakupiło 50 936 książek dla przedszkolaków, 
a 250 szkół podstawowych i ponadpodstawowych zakupiło 
80 719 książek do bibliotek szkolnych. 
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– ‘Aktywna tablica’, 324 szkoły zostały wyposażone 
w  pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów 
nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- 
-komunikacyjnej. 
Ponadto dofinansowano środkami z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa w łącznej wysokości 3398,1 tys. zł 
cztery zadania inwestycyjne polegające na przebudowie 
i  rozbudowie budynku zespołu placówek oświatowo-
kulturalnych, budowie sali gimnastycznej z zapleczem 
przy szkole podstawowej, budowie przewiązki łączącej 
budynki zespołu placówek oświatowych oraz 
termomodernizacji budynku szkoły podstawowej. 

Dział 600 Transport i łączność 
60078 Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

43 915,6 tys. zł 
(0,6% wydatków) 

W 2021 r. na realizację 126 zadań związanych z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 
37 651,7 tys. zł, a na realizację 17 zadań związanych 
z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi kwotę 
6709,1 tys. zł. W ramach wydatkowanych środków 
na usunięcie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze 
komunalnej oraz skutków osuwisk w szczególności 
odbudowano lub wyremontowano 86,55 km dróg, 
17 przepustów, jeden most, jedną oczyszczalnię ścieków, 
jeden inny gminny obiekt komunalny oraz ustabilizowano 
cztery osuwiska. 

60003 Krajowe  
pasażerskie przewozy 
autobusowe 

28 212,5 tys. zł 
(0,4% wydatków) 

Sfinansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez 
uprawnionych przewoźników autobusowych, 
wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 
1992  r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego51 – w 2021 r. 
sfinansowano ulgi udzielone do 565,8 tys. sprzedanych 
biletów jednorazowych i 272,2 tys. biletów miesięcznych. 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
01095 Pozostała  
działalność 

32 293,1 tys. zł 
(0,3% wydatków) 

Sfinansowanie przez gminy zwrotu producentom rolnym 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
dzięki czemu obniżono koszty produkcji rolnej 
prowadzonej na 312 931,11 ha (97 zł na 1 ha).

51  Dz. U. z 2018 r. poz. 295, ze zm. 
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Nazwa rozdziału 
klasyfikacji budżetowej 

Kwota  
zrealizowanych 
wydatków i ich 

udział  
w wydatkach 

ogółem 

Główne efekty rzeczowe osiągnięte w wyniku 
dokonania wydatków 

Dział 750 Administracja publiczna 
75011 Urzędy  
wojewódzkie 

165 899,3 tys. zł 
(2,4% wydatków) 

Zapewnienie funkcjonowania MUW, przy pomocy którego 
Wojewoda Małopolski wykonywał zadania administracji 
rządowej w województwie (124 407,8 tys. zł). 
Dotacje na utrzymanie stanowisk pracy związanych 
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej (33 123,8 tys. zł), w szczególności dla 182 gmin 
na utrzymanie stanowisk pracy, na których zatrudnieni 
pracownicy zrealizowali m.in. 1 322 778 spraw 
pozostających we właściwości urzędów stanu cywilnego, 
526 148 spraw z zakresu ewidencji ludności, 292 434 
sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, 
zgłoszeniem utraty dowodu osobistego i jego 
unieważnieniem oraz 130 387 spraw z zakresu 
udostępniania danych. 
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3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania łącznych sprawozdań za 2021 rok przez dysponenta części 
85/12 – województwo małopolskie i sprawozdań jednostkowych MUW: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków

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

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

− 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 dotyczących operacji finansowych za IV kwartał 2021 r. o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/12 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych skontrolowanej jednostki (dysponenta trzeciego 
stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych sprawozdań.  



Wyniki kontroli 

28 

4. WYNIKI KONTROLI REALIZACJI ZADAŃ NAŁOŻONYCH
NA WOJEWODĘ USTAWĄ O FUNDUSZU ROZWOJU
PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W 2021 roku dla województwa małopolskiego zostały przyznane przez dysponenta Funduszu środki 
w wysokości 41 453,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego były one niższe o 1,6%, a w porównaniu 
do 2019 roku wyższe o 156,5%. W 2021 roku Wojewoda przeprowadził dwa nabory wniosków o objęcie 
organizatorów przewozów autobusowych dopłatą z Funduszu, w których wpłynęły ogółem 53 wnioski, 
z tego 43 w ramach naboru przeprowadzonego na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o Funduszu oraz 10 
w ramach naboru przeprowadzonego po dokonaniu analizy stanu zaangażowania środków na koniec 
sierpnia 2021 r. (art. 28 ustawy o Funduszu). 

Wojewoda niezwłocznie po otrzymaniu od Ministra Infrastruktury informacji o kwocie środków 
zaplanowanych na rok 2021 na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych 
zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MUW informacje wymagane art. 24 ust. 4 
ustawy o Funduszu.  

W 2021 roku Wojewoda przeprowadził analizę zaangażowania środków przewidzianych na 
dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania 
publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej w województwie w ramach zawartych umów o dopłaty według stanu na 31 sierpnia 
i poinformował Ministra o kwocie środków niezaangażowanych (17 418,1 tys. zł). Na podstawie 
dyspozycji Ministra, we wrześniu 2021 r. Wojewoda przeprowadził dodatkowy nabór wniosków 
o objęcie dopłatą i poinformował Ministra o wysokości środków wynikających ze złożonych wniosków.
Dla województwa małopolskiego zostały przyznane dodatkowe środki do wykorzystania w 2021 roku
w wysokości 19 790 tys. zł.

Warunki dofinansowania z Funduszu w województwie małopolskim były określone w porozumieniu 
zawartym 30 lipca 2019 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury (dysponentem Funduszu) a Wojewodą 
Małopolskim. Porozumienie to określało w szczególności sposób i termin wypłaty dofinansowania ze 
środków Funduszu, zasady i warunki wykorzystania i zwrotu dofinansowania oraz wytyczne dotyczące 
treści umów o dopłatę. W MUW prowadzono wyodrębniony rachunek bankowy dla środków Funduszu, 
a także wyodrębnioną ewidencję księgową zdarzeń związanych z dofinansowaniem zadań na terenie 
województwa. Środki Funduszu nie były wykorzystywane na inne cele niezwiązane z dofinansowaniem 
przewozów autobusowych. W 2021 roku na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęły środki 
Funduszu w łącznej wysokości 15 444,7 tys. zł, z tego 3169,2 tys. zł 15 marca 2021 r., 3847,9 tys. zł 
16  czerwca 2021 r., 4067,8 tys. zł 14 września 2021 r., 4128,3 tys. zł 14 grudnia 2021 r. i 231,5 tys. zł 
30 grudnia 2021 r. W 2021 roku w MUW nie były przeprowadzane kontrole w zakresie wykorzystania 
środków Funduszu przez jego dysponenta.  

W 2021 roku Wojewoda zawarł łącznie 48 umów o dopłatę z organizatorami przewozów 
autobusowych, które przewidywały udzielenie dofinansowania maksymalnie do kwoty 24 243 tys. zł. 
Łącznie organizatorom przekazano środki w wysokości 15 202,5 tys. zł (62,7% kwoty maksymalnej). 
W 2021 roku w województwie małopolskim nie wystąpiły przypadki prowadzenia linii autobusowej 
przebiegającej przez teren innych województw. Wojewoda nie zawarł umów o dopłatę z czterema jst, 
które złożyły pięć wniosków. Jeden wniosek został odrzucony ze względu na propozycję objęcia dopłatą 
linii autobusowej przebiegającej przez dwie gminy, co wymagałoby zawarcia porozumienia lub związku 
międzygminnego, a ponadto część przystanków tej linii miała znajdować się na terenie miasta 
i  stanowiłaby komunikację miejską w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym, do której nie stosuje się dopłat z Funduszu (art. 1 ust. 2 ustawy
o Funduszu). Trzy wnioski rozpatrzono pozytywnie, jednak w jednej sprawie gmina nie przedstawiła
wymaganego numeru wyodrębnionego rachunku bankowego (art. 14 ust. 8 ustawy o Funduszu), 
a  w  dwóch gmina i powiat nie podpisały umowy i zrezygnowały z dofinansowania. Jeden wniosek
złożony w drugim naborze pozostał bez rozpoznania w związku z jego nieuzupełnieniem
w wyznaczonym terminie (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o Funduszu). Nie wystąpiły przypadki złożenia
wniosku o zawarcie umowy o dopłatę na 2021 rok po upływie terminu wskazanego w BIP. Nie
wystąpiły również sytuacje uzyskania takiej samej oceny wniosków, skutkującej koniecznością
zastosowania kryterium, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy o Funduszu.
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Analiza ośmiu spraw, w których zawarto umowy o dopłatę i na podstawie których przyznano 
dofinansowanie w wysokości maksymalnej wynoszącej łącznie 14 082 tys. zł (58,8% środków dopłaty 
przyznanej na podstawie umów w 2021 roku), wykazała, że wraz z wnioskiem o objęcie dopłatą 
organizatorzy składali oświadczenia zawierające dane pojedynczych linii autobusowych objętych 
dopłatą, częstotliwość kursów w okresie rocznym, wielkość pracy eksploatacyjnej, szacowaną wartość 
przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem ruchu na objętych dopłatą liniach, szacowaną 
wielkość wyniku finansowego i wielkość wkładu własnego. Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji 
i Kontroli wskazała, że oświadczenie to, mające charakter dokumentu, potwierdzało dane i informacje 
zawarte we wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosków o dopłatę Wojewoda informował 
organizatorów telefonicznie i po otrzymaniu numerów rachunków bankowych, przekazywał podpisane 
jednostronnie umowy o dopłatę. 

Zawarte z organizatorami umowy o dopłatę obejmowały ustalenia odnoszące się do wszystkich 
niezbędnych elementów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy o Funduszu. Według tych postanowień 
okresem rozliczeniowym był kwartał, a wnioski o dopłatę organizator miał składać wojewodzie 
w terminie do 15. dnia drugiego miesiąca kwartału, którego dotyczyła dopłata. Dopłata była udzielana 
w formie zaliczki, organizator składając wniosek o dopłatę za dany okres rozliczeniowy miał wskazać 
kwotę zapotrzebowania pomniejszoną o kwotę niewykorzystanych środków z poprzednich okresów 
rozliczeniowych. Do wniosków o dopłatę organizatorzy nie dołączali żadnych dokumentów, składali 
natomiast oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami ustawy o Funduszu oraz aktami wykonawczymi 
do niej, o rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych przedstawionych we wniosku, a także, 
że ze środków własnych organizatora będzie sfinansowana część deficytu każdej linii komunikacyjnej 
w wysokości nie mniejszej niż 10%. Ponadto organizatorzy byli zobowiązani do przekazywania 
kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań dotyczących poprzedniego kwartału (do 6. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu kończącym kwartał), w których podawano zweryfikowane dane finansowe, 
w tym kwotę deficytu wszystkich linii komunikacyjnych w danym okresie. W odniesieniu 
do niezałączania przez organizatorów do wniosków o dopłatę dokumentów źródłowych wskazano, 
że Wojewoda wymagał przedłożenia wraz z wnioskiem o dopłatę za dany okres rozliczeniowy 
oświadczenia obejmującego dane dotyczące pojedynczych linii autobusowych objętych dopłatą, dane 
operatora, wielkość pracy eksploatacyjnej, szacowaną wartość przychodów i kosztów związanych 
z prowadzeniem ruchu na tych liniach, szacowaną wielkość wyniku finansowego i wielkość wkładu 
własnego. Podniesiono, że oświadczenie organizatora, potwierdzające dane i informacje zawarte we 
wniosku, miało charakter dokumentu. 

W odniesieniu do przyjętego sposobu rozliczania i przekazywania organizatorom dopłat w trakcie roku 
wskazano, że Wojewoda przyjął kwartalny okres rozliczeń, który pokrywał się z okresem 
sprawozdawczym do Ministra. Przyjęcie terminu 15. dnia drugiego miesiąca kwartału, którego 
dotyczyła dopłata umożliwiało analizę wniosków i sporządzenie wniosku do Ministra o przekazanie 
środków na dopłaty za dany okres rozliczeniowy, który miał być złożony w terminie do 6. dnia 
roboczego miesiąca, w którym miała być przekazana dopłata. Pozwalało to także na ujęcie przez 
organizatorów rzeczywistych danych za pierwszy miesiąc okresu. Ponadto w pierwszym miesiącu 
kolejnego okresu opracowywane były przez organizatorów i Wojewodę sprawozdania za poprzedni 
kwartał. Podniesiono także, że stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 ustawy o Funduszu organizator 
miał składać wniosek o dopłatę za dany okres rozliczeniowy na zasadach i w terminie wynikających 
z umowy o dopłatę, a zatem ustawodawca pozostawił wojewodzie swobodę w ustaleniu zasad w tym 
zakresie. Wojewoda przyjmując zasadę zaliczkowej wypłaty dopłaty kierował się okolicznością, 
że w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie jest możliwe ustalenie wyniku finansowego za ten 
okres, gdyż może on być wyliczony dopiero po jego zakończeniu. Przyjęcie odmiennego rozwiązania, 
z uwagi na obowiązujące terminy rozliczeń budżetowych, a w szczególności fakt, że środki 
przekazywane są przez dysponenta Funduszu wojewodzie na podstawie jego wniosku, który stosownie 
do postanowień § 3 ust. 4 porozumienia winien być sporządzany na podstawie wniosków 
organizatorów, prowadziłoby do sytuacji, w której niemożliwe stałoby się przekazanie dopłaty za 
ostatni okres rozliczeniowy danego roku objętego umową o dopłatę. Zdaniem Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Organizacji i Kontroli dopuszczalność rozliczania wyniku finansowego w kolejnych okresach 
rozliczeniowych wynikała pośrednio z art. 14 ust. 3 ustawy o Funduszu.  

Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania od dysponenta Funduszu przekazywał dopłatę 
na wskazany w umowie o dopłatę rachunek bankowy organizatora. W 2021 roku nie wystąpiły 
przypadki konieczności dokonania zwrotu pełnej kwoty dopłaty przez organizatora, natomiast na 
podstawie przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań łączna kwota zaliczek do zwrotu wyniosła 
345 tys. zł (2,3% przekazanych środków). Do 4 kwietnia 2022 r. zwrócono środki w łącznej kwocie 
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344,5 tys. zł, natomiast dwie gminy zostały wezwane pisemnie do zwrotu należnych kwot w łącznej 
wysokości 0,5 tys. zł.  

Do 4 kwietnia 2022 r. Wojewoda nie przeprowadzał kontroli dotyczących udzielonych w 2021 roku 
dopłat w zakresie sposobu i terminowości wykonania zadań, prawidłowości wyliczenia dopłaty 
i zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. We wrześniu 2021 roku Wydział Organizacji i Kontroli 
zgłosił do ujęcia w Planie kontroli zewnętrznych MUW na 2021 rok pięć kontroli dotyczących 
udzielonych dopłat z Funduszu w 2020 roku, pt. Wykonanie zadania, na które została udzielona dopłata 
ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020  r., 
z terminem ich przeprowadzenia w IV kwartale 2021 roku. Według stanu na 4 kwietnia 2022 r. kontrole 
te zostały zakończone i opracowywano z nich wystąpienia pokontrolne. W trakcie kontroli podniesiono, 
że względu na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 planowanie zamierzeń kontrolnych Wydziału Organizacji i Kontroli 
na 2021 r. nie miało charakteru rocznego tylko kwartalny. Planując kontrole na dany kwartał 
uwzględniano aktualną sytuację epidemiczną i ograniczenia z tym związane, w tym potencjał 
organizacyjny Wydziału. 
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI
W kontroli P/21/087 Świadczenie wychowawcze przyznane w ramach unijnej koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, przeprowadzonej w MUW, Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że Wojewoda 
prawidłowo zorganizował i realizował zadania związane z ustaleniem prawa do świadczenia 
wychowawczego przyznawanego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jednak 
mimo podejmowanych działań nie udało się wyeliminować przypadków niedotrzymania terminów 
i przewlekłości postępowania. Łącznie w latach 2017-2021 (I półrocze) na wdrożenie i realizację zadań 
w zakresie koordynacji poniesiono wydatki w wysokości 24 530,2 tys. zł, w tym 3402,5 tys. zł 
w I półroczu 2021 r. Przeważającą część (87,2%) stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń. W latach 2018-2021 (do 30 czerwca) wpłynęło 85 951 nowych wniosków dotyczących 
świadczenia wychowawczego, w tym 25 898 w I połowie 2021 r., a rozpatrzono 91 390 wniosków, 
w tym 13 807 w 2021 r. Wojewoda prawidłowo ustalał, czy w otrzymywanych od 2018 r. sprawach 
mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także prawo do 
świadczenia wychowawczego oraz podlegające zwrotowi kwoty nienależnie pobranego świadczenia. 
Zastrzeżenia NIK dotyczyły prowadzenia postępowań administracyjnych z naruszeniem ustawowych 
terminów oraz nieinformowania stron o powodach niezałatwienia spraw w terminie (poza jednym 
przypadkiem). W tym zakresie NIK wnioskowała o zapewnienie terminowego prowadzenia 
postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz postępowań w sprawie udzielania ulg, a w razie niedotrzymania terminu, 
zawiadamiania stron o przyczynach zwłoki i wskazywania nowego terminu załatwienia sprawy. 
W ramach kontroli P/21/087 ustalono również, że w latach 2018-2021 (I półrocze) Wojewoda wydał 
1061 decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na łączną 
kwotę 2087,6 tys. zł, w tym 59 decyzji na kwotę 165 tys. zł w 2021 r. Z łącznej kwoty należności 
orzeczonych do zwrotu przez Wojewodę i Marszałka, tj. 2089,6 tys. zł, odzyskano 1796,8 tys. zł 
(tj. 86%) według stanu na koniec czerwca 2021 r. NIK oceniła, że działania windykacyjne w przypadku 
braku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego były skuteczne. 

Przeprowadzona przez NIK kontrola P/21/009 Efektywność wydatkowania środków na inwestycje przez 
jednostki budżetowe wykazała, że wydatki majątkowe MUW były realizowane w sposób gospodarny 
i celowy. Rzetelnie planowano wydatki majątkowe. Zakupy i zadania inwestycyjne były zgłaszane 
odpowiednio do aktualnych bieżących potrzeb jednostki, a wprowadzone w trakcie roku zmiany 
dotyczące realizowanych przedsięwzięć były celowe. W pierwotnym planie wydatków majątkowych 
MUW na 2021 r. ujęto dziewięć zadań o łącznej wartości 7269 tys. zł. W I półroczu 2021 r. do planu 
wprowadzono sześć nowych zadań na kwotę ogółem 3018,6 tys. zł. Według stanu na 30 czerwca 
2021  r. plan wydatków majątkowych wyniósł 14 955,4 tys. zł (15 zadań), a ich realizacja 2968,5 tys. zł 
(19,8% planu po zmianach). Wydatki majątkowe były dokonywane do wysokości kwot ujętych w planie 
finansowym, na realizację zakupów i zadań określonych w planie zadań inwestycyjnych jednostki. 
Decyzje o blokadzie wydatków były podejmowane po otrzymaniu informacji o niewykorzystaniu 
środków od komórek merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań. Zastrzeżenia NIK 
dotyczyły przekazania z opóźnieniem sprzętu zakupionego dla Placówki Straży Granicznej oraz 
niesporządzania na bieżąco umów użyczenia składników majątkowych zakupionych w 2019 i 2020 r. 
na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Kraków-Balice. Ponadto w przypadku czterech 
(z 20  badanych) składników majątkowych dokumenty OT zostały sporządzone przed ich odbiorem bez 
zastrzeżeń lub po upływie od pięciu do siedmiu miesięcy po odbiorze potwierdzającym zdatność 
składnika do użytku, co miało wpływ na wycenę bilansową środków trwałych wykazanych w księgach 
rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowanych MUW. NIK oceniła, że prawidłowo 
gospodarowano rzeczowymi składnikami majątku ruchomego. Dokonane oceny przydatności 
poszczególnych składników i decyzje co do ich dalszego zagospodarowania nie budziły zastrzeżeń NIK. 
Jednak brak działania komisji w procesie podejmowania decyzji, dotyczących likwidacji i oceny 
przydatności rzeczowych składników majątkowych, wymaganych przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa52, miał wpływ na zwiększenie ryzyka 
wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze. Z kolei brak publikacji w BIP informacji nt. zbędnych 
lub zużytych składników nie tylko był sprzeczny z obowiązującymi przepisami ww. rozporządzenia, 
ale także osłabiał przejrzystość działań MUW w powyższym zakresie. Ustalenia kontroli w zakresie 
inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazują, że poza 
stwierdzoną nieprawidłowością dotyczącą częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji środków 

52  Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, ze zm. 
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trwałych, które nie znajdują się przez cały czas na terenie strzeżonym, została ona przeprowadzona 
terminowo, właściwie udokumentowana i rozliczona. 

W kontroli P/21/006 Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, przeprowadzonej w sześciu jst (cztery gminy oraz dwa powiaty), Najwyższa Izba 
Kontroli oceniła, że jednostki rzetelnie i zgodnie z przepisami gospodarowały środkami na zadania 
oświatowe. Na realizację zadań oświatowych jst przeznaczały wszystkie środki otrzymywane z budżetu 
państwa, a także angażowały corocznie środki własne. W 2021 r. (do 30 września) sześć jst objętych 
kontrolą otrzymało na realizację zadań oświatowych łącznie 215 440,8 tys. zł, w tym 7384,9 tys. zł 
stanowiły dotacje z budżetu państwa. Otrzymane i wydatkowane w 2021 r. środki dotacji z budżetu 
państwa dotyczące zadań oświatowych były przeznaczone m.in. na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów (w przypadku gmin), sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na pomoc uczennicom w ciąży (w przypadku 
powiatów). NIK stwierdziła, że objęte kontrolą dotacje z budżetu państwa zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem, a niewykorzystane środki terminowo zwrócone. 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła także kontrolę doraźną I/21/003 Realizacja zadań 
finansowanych w 2021 r. w ramach ‘Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na 
lata 2021–2030’ w dwóch gminach realizujących ten Program w 2021 roku, tj. w gminach Łącko 
i Krościenko nad Dunajcem. NIK pozytywnie oceniła realizację przez gminę Łącko w 2021 r. zadań 
w  ramach tego Programu. Na realizację 11 zadań w 2021 roku gmina otrzymała dotację w łącznej 
wysokości 1670,4 tys. zł, z której do końca roku wykorzystała 814,9 tys. zł (48,8%), 834 tys. zł (49,9%) 
stanowiły wydatki niewygasające z upływem 2021 roku, a 21,5 tys. zł środki niewykorzystane. 
W  ramach otrzymanych środków wyposażono w sprzęt AGD pięć mieszkań rodzin romskich, 
zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich, opłacono składki ubezpieczenia NW, 
zorganizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz dowóz do szkoły, utworzono 
świetlicę środowiskową na osiedlu romskim, zorganizowano dwa miejsca pracy w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Łącku, zatrudniono pielęgniarkę środowiskową oraz zakupiono dla rodzin 
romskich gleukometry, ciśnieniomierze i pulsoksymetry. Uwagi NIK dotyczyły niedysponowania 
pełnymi danymi na temat liczebności społeczności romskiej i nieprowadzenia (w sposób 
udokumentowany) analizy ich potrzeb. Rozpoznania potrzeb społeczności romskiej dokonywano 
przede wszystkim w ramach pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej. W ocenie NIK 
nieopracowanie dokumentu dotyczącego kompleksowego rozpoznania i analizy potrzeb społeczności 
romskiej zamieszkałej na terenie gminy nie sprzyjało opracowaniu działań nakierowanych w większym 
stopniu na jej integrację. Zadania realizowane przez gminę miały głównie charakter pomocy doraźnej, 
a efektem tych zadań była przede wszystkim poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich oraz uczniów 
romskich. 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła również pozytywnie realizację przez gminę Krościenko nad Dunajcem 
w 2021 r. zadań w ramach tego Programu. Wszystkie trzy zadania, na które gmina otrzymała dotację 
w łącznej wysokości 457 tys. zł, zostały do końca 2021 r. zrealizowane w całości. Środki wydatkowano 
terminowo i zgodnie z zawartymi porozumieniami i przepisami prawa lub uregulowaniami 
wewnętrznymi, a sprawozdania z realizacji tych zadań sporządzono prawidłowo. W jednym z trzech 
przypadków sprawozdanie z realizacji zadania przekazano do MUW z 10-dniowym opóźnieniem. 
We wszystkich zadaniach osiągnięto zakładane efekty rzeczowe, w tym wybudowano chodnik 
o długości 236 mb, zatrudniono w Zakładzie Gospodarki Komunalnej dwie osoby pochodzenia
romskiego, zrealizowano film historyczno-socjologiczny dot. historii tradycji Romów z Krośnicy,
przygotowano broszurę pt. Romowie wczoraj i dziś oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne oraz
z zakresu historii tradycji i bezpieczeństwa.
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6. INFORMACJE DODATKOWE
Kontrolę w MUW rozpoczęto 3 stycznia 2022 r., natomiast kontrole w powiatach 4 stycznia 2022 r. 
(Starostwo Powiatowe w Limanowej i Starostwo Powiatowe w Zakopanem) oraz 11 stycznia 2022 r. 
(Starostwo Powiatowe w Nowym Targu). Po zakończeniu kontroli NIK skierowała wystąpienia 
pokontrolne 18 marca 2022 r. do Starosty Limanowskiego i Starosty Tatrzańskiego, 24 marca 2022 
r. do Starosty Nowotarskiego oraz 15 kwietnia 2022 r. do Wojewody Małopolskiego. Do treści tych
dokumentów nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W skontrolowanych powiatach limanowskim i nowotarskim pozytywnie oceniono skontrolowaną 
działalność obejmującą wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa w części 85/12 na 
realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacji 
dochodów z tego tytułu oraz środków z Funduszu, a w powiecie tatrzańskim sformułowano ocenę w 
formie opisowej. 

W skierowanych do adresatów wystąpieniach pokontrolnych sformułowano łącznie cztery wnioski 
pokontrolne i sześć uwag. Wnioski pokontrolne dotyczyły: 
1) sporządzania analiz zaspokojenia w powiecie potrzeb przewozowych wynikających

z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu
publicznego i wykorzystywanie ich przy opracowaniu organizacji publicznego transportu
zbiorowego na terenie powiatu (powiat tatrzański i powiat nowotarski),

2) sporządzania i przedkładania staroście oraz do MUW pisemnych kwartalnych sprawozdań
z prowadzonych egzekucji należności stanowiących dochody budżetu państwa (powiat
tatrzański),

3) wdrożenia zmian organizacyjnych w MUW zapewniających właściwe przechowywanie
i dysponowanie oryginałami tytułów wykonawczych (MUW).

W ramach kontroli przeprowadzonych w powiatach NIK zwróciła uwagę na konieczność: 
1) uwzględnienia w postanowieniach umów zawieranych z operatorami zapisów określających

wymagania w zakresie dostosowania taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób
o ograniczonej zdolności ruchowej, warunków na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo, jak
również warunków wykorzystywania środków transportu w zależności od natężenia ruchu
pasażerów, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 5, 7 i 18 ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, w przypadku korzystania przez powiat w kolejnych latach z dofinansowania
transportu publicznego z Funduszu (powiat limanowski),

2) przestrzegania postanowień umów zawartych z operatorami, w szczególności przeprowadzania
kontroli w zakresie rzetelności wywiązywania się z tych umów, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań, w przypadku korzystania przez powiat
w kolejnych latach z dofinansowania transportu publicznego z Funduszu (powiat tatrzański),

3) zapewnienia terminowego wysyłania wezwań do zapłaty/upomnień oraz monitorowania
prowadzonych postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych należności z tytułu gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa (powiat tatrzański),

4) przeprowadzania kontroli realizacji przez operatorów i przewoźników usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, w przypadku korzystania przez powiat w kolejnych latach
z dofinansowania transportu publicznego z Funduszu (powiat nowotarski).

Najwyższa Izba Kontroli sformułowała również dwie uwagi do Wojewody Małopolskiego. Mając 
na względzie zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi NIK zwróciła uwagę 
na dochowanie rzetelności i należytej staranności przy zgłaszaniu wydatków do blokady 
każdorazowo w przypadku uzyskaniu informacji o braku możliwości pełnego wykorzystania 
środków. Zwróciła także uwagę na konieczność wzmocnienia nadzoru w obszarze zamówień 
publicznych, w szczególności w zakresie zagwarantowania wykonawcom niedyskryminacyjnego 
dostępu do zamówienia, przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy w zamówieniach 
udzielanych z wyłączeniem przepisów upzp/nupzp, sporządzania planu zamówień publicznych i 
udostępniania jego aktualizacji, a także stosowania właściwych wzorów protokołów postępowań i 
prawidłowego określania w SWZ terminu związania ofertą. 

Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych otrzymanych 
z powiatów wynika, że zrealizowano wnioski pokontrolne oraz wykorzystano sformułowane uwagi. 
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Wojewoda Małopolski pismem z 6 maja 2022 r. poinformował o sposobie wykorzystania uwag 
i wykonania wniosku pokontrolnego. Z przedłożonej informacji wynika, że zwiększony zostanie 
nadzór nad realizacją wniosków wydziałów merytorycznych o dokonanie blokady środków poprzez 
prowadzenie odrębnej ewidencji wniosków, które wpłynęły do Wydziału Finansów i Budżetu, 
umożliwiającej bieżący monitoring ich realizacji. W zakresie wzmocnienia nadzoru w obszarze 
zamówień publicznych zostanie zmodyfikowany i zaktualizowany regulamin zamówień publicznych 
poprzez uszczegółowienie zasad i procedury udzielania zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł oraz 
poprzez stworzenie lub pozyskanie narzędzia informatycznego w celu zbierania i weryfikacji danych 
dotyczących takich zamówień. Wprowadzony zostanie także obowiązek comiesięcznego 
przekazywania do Oddziału Zamówień Publicznych informacji o planowanych zamówieniach 
publicznych lub ich aktualizacji. Wzmocniony zostanie również nadzór nad stosowaniem właściwych 
i aktualnych wzorów protokołów postępowań i innych dokumentów związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych oraz nad udostępnianiem aktualizacji na stronie internetowej jednostki przez 
Oddział Zamówień Publicznych. Z kolei wdrożenie stosownych zmian organizacyjnych w MUW, 
zapewniających właściwe przechowywanie i dysponowanie tytułami wykonawczymi, powinno 
nastąpić w terminie do 3 miesięcy. 
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7. ZAŁĄCZNIKI
7.1. WYKAZ OCEN SKONTROLOWANYCH JEDNOSTEK

* Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna

Lp. Nazwa jednostki 
skontrolowanej 

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki skontrolowanej 

Ocena 
skontrolowanej 

działalności* 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie 

Łukasz Kmita 
Wojewoda Małopolski 

P Delegatura 
w Krakowie 

2. Starostwo Powiatowe 
w Limanowej 

Mieczysław Uryga 
Starosta Limanowski 

P Delegatura 
w Krakowie 

3. Starostwo Powiatowe 
w Nowym Targu 

Krzysztof Faber 
Starosta Nowotarski 

P Delegatura 
w Krakowie 

4. Starostwo Powiatowe 
w Zakopanem 

Piotr Bąk 
Starosta Tatrzański O Delegatura 

w Krakowie 
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7.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/12 – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/12 – województwo małopolskie dokonano stosując kryteria53 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w  Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku54. 

Dochody (D):  267 826,7 tys. zł 

Wydatki (W)55: 6 816 522,2 tys. zł  

Łączna kwota (G)56:   6 816 522,2 tys. zł  

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

Nieprawidłowości w wydatkach: 0 zł 

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):  (5) pozytywna

Łączna ocena ŁO57:   5,0

Opinia o sprawozdaniach:  pozytywna

Ocena ogólna:  pozytywna

53  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
54  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
55  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie 

z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku. 
56  Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r., kontrola dochodów 

budżetowych w części 85/12 – województwo małopolskie została ograniczona do przeprowadzenia analizy 
porównawczej i oceny działań windykacyjnych. W związku z powyższym nie dokonano oceny cząstkowej 
dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględniono kwoty dochodów. 

57  ŁO = Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.3.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/12 – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Część 85/12 – województwo małopolskie 
ogółem, w tym: 172 669,0 213 596,0 267 826,7 155,1 125,4 

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17 011,9 16 480,0 16 622,7 97,7 100,9 
1.1 Rozdz. 01008 – Melioracje wodne 1,3 0,0 -0,9 -70,0 x 
1.2 Rozdz. 01009 – Spółki wodne 20,3 0,0 0,0 0,0 x 

1.3 
Rozdz. 01023 – Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów  
Rolno-Spożywczych 

270,3 245,0 445,9 165,0 182,0 

1.4 Rozdz. 01032 – Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 403,8 97,0 239,7 59,4 247,1 

1.5 Rozdz. 01033 – Wojewódzkie 
inspektoraty weterynarii 307,2 380,0 464,9 151,3 122,4 

1.6 Rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty 
weterynarii 15 994,1 15 745,0 15 429,6 96,5 98,0 

1.7 Rozdz. 01041 – Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 0,6 0,0 1,0 164,2 x 

1.8 Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 14,1 13,0 42,5 300,8 326,7 
2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 0,4 0,0 0,0 0,0 x 

2.1 Rozdz. 05003 – Państwowa Straż Rybacka 0,4 0,0 0,0 0,0 x 

3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 353,1 360,0 193,7 54,9 53,8 

3.1 Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo 
i kopalnictwo 353,1 360,0 193,7 54,9 53,8 

4. Dział 150 – Przetwórstwo 
przemysłowe 0,0 0,0 0,0 41,7 x 

4.1 Rozdz. 15011 – Rozwój 
przedsiębiorczości 0,0 0,0 0,0 41,7 x 

5. Dział 500 – Handel 494,9 175,0 352,2 71,2 201,3 
5.1 Rozdz. 50001 – Inspekcja Handlowa 494,9 175,0 352,2 71,2 201,3 
6. Dział 600 – Transport i łączność 383,8 99,0 162,0 42,2 163,7 

6.1 Rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie 
przewozy autobusowe 60,8 0,0 66,7 109,7 x 

6.2 Rozdz. 60013 – Drogi publiczne 
wojewódzkie 1,0 0,0 0,0 0,0 x 

6.3 Rozdz. 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe 0,0 0,0 0,0 x x 

6.4 Rozdz. 60031 – Przejścia graniczne 146,5 0,0 0,0 0,0 x 

6.5 Rozdz. 60055 – Inspekcja Transportu 
Drogowego 22,3 14,0 15,6 69,9 111,3 

6.6 Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 80,6 0,0 0,4 0,5 x 

6.7 Rozdz. 60095 – Pozostała działalność 72,6 85,0 79,3 109,2 93,3 
7. Dział 630 – Turystyka 58,8 62,0 83,1 141,3 134,1 
7.1 Rozdz. 63095 – Pozostała działalność 58,8 62,0 83,1 141,3 134,1 
8. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 96 044,7 144 433,0 171 364,6 178,4 118,6 

8.1 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 96 044,7 144 433,0 171 364,6 178,4 118,6 

9. Dział 710 – Działalność usługowa 3 393,8 2 478,0 3 800,6 112,0 153,4 

9.1 Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii 24,8 2,0 7,2 28,9 358,5 

9.2 Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 3 369,0 2 476,0 3 793,5 112,6 153,2 
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10. Dział 750 – Administracja publiczna 13 111,4 17 137,0 19 393,6 147,9 113,2 
10.1 Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 13 054,9 17 060,0 19 277,6 147,7 113,0 
10.2 Rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie 0,1 0,0 0,0 0,0 x 
10.3 Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa 0,9 0,0 0,3 31,4 x 
10.4 Rozdz. 75046 – Komisje egzaminacyjne 55,6 77,0 115,8 208,4 150,4 

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 683,0 530,0 628,1 92,0 118,5 

11.1 Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie 
Państwowej Straży Pożarnej 40,9 34,0 23,6 57,6 69,3 

11.2 Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 641,6 496,0 586,3 91,4 118,2 

11.3 Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 0,5 0,0 2,0 384,9 x 
11.4 Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 0,0 0,0 16,2 x x 

11.5 Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 0,0 0,0 0,0 x x 

12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 88,1 0,0 20,7 23,5 x 

12.1 Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc 
prawna 88,1 0,0 20,7 23,5 x 

13. 

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

0,0 0,0 30,0 x x 

13.1 

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

0,0 0,0 30,0 x x 

14. Dział 758 – Różne rozliczenia 128,8 0,0 80,1 62,2 x 

14.1 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia 
finansowe 128,8 0,0 80,1 62,2 x 

15. Dział 801 – Oświata i wychowanie 99,9 19,0 176,5 176,7 929,1 
15.1 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 16,1 0,0 31,5 196,1 x 

15.2 Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych 0,0 0,0 8,8 x x 

15.3 Rozdz. 80104 – Przedszkola 1,4 0,0 24,8 1780,0 x 
15.4 Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne 0,0 0,0 0,0 x x 
15.5 Rozdz. 80136 – Kuratoria oświaty 6,2 10,0 9,8 157,1 97,6 

15.6 Rozdz. 80146 – Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 0,0 0,0 0,2 x x 

15.7 Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne 
i przedszkolne 33,1 0,0 55,5 167,5 x 

15.8 

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego W rozdziale 
tym ujmuje się wydatki i dochody 
związane z realizacją zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy w 
edukacji przedszkolnej, inne niż objęte 
klasyfikowaniem w rozdziale „80105 
Przedszkola specjalne” 

0,0 0,0 2,3 x x 

15.9 

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

3,4 0,0 5,3 154,0 x 

15.10 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 39,7 9,0 38,4 96,7 426,7 
16. Dział 851 – Ochrona zdrowia 7 899,1 7 232,0 8 204,6 103,9 113,4 
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16.1 Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne 82,1 0,0 0,0 0,0 x 
16.2 Rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna 5 166,6 6 137,0 6 269,5 121,3 102,2 

16.3 Rozdz. 85133 – Inspekcja 
Farmaceutyczna 685,3 575,0 875,6 127,8 152,3 

16.4 Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne 1 666,3 500,0 374,0 22,4 74,8 

16.5 

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

277,2 0,0 663,8 239,4 x 

16.6 Rozdz. 85195 – Pozostała działalność 21,6 20,0 21,7 100,3 108,4 
17. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 488,1 1 558,0 2 642,4 106,2 169,6 
17.1 Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 0,0 0,0 0,0 100,0 x 
17.2 Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 756,9 889,0 470,5 62,2 52,9 

17.3 Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,0 0,0 0,0 x x 

17.4 

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

10,7 0,0 18,1 168,8 x 

17.5 
Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe 
i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

151,7 0,0 202,2 133,3 x 

17.6 Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 0,0 0,0 0,3 986,9 x 
17.7 Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe  573,5 0,0 611,1 106,6 x 

17.8 Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy 
społecznej 16,5 0,0 32,2 195,3 x 

17.9 

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

3,3 0,0 0,0 0,7 x 

17.10 Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze 772,2 669,0 970,1 125,6 145,0 

17.11 Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie 
dożywiania 54,3 0,0 67,5 124,5 x 

17.12 Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 21,1 0,0 0,5 2,2 x 

17.13 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 127,9 0,0 269,8 211,0 x 

18. Dział 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 1 550,0 1 267,0 1 785,1 115,2 140,9 

18.1 Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności 266,4 197,0 217,5 81,6 110,4 

18.2 Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1 283,6 1 070,0 1 567,6 122,1 146,5 
18.3 Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 0,0 0,0 0,0 x x 

19. Dział 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza 9,9 0,0 123,6 1242,8 x 

19.1 Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze 0,0 0,0 0,0 x x 

19.2 
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne 
formy wypoczynku dzieci i młodzieży, 
a także szkolenia młodzieży 

0,6 0,0 2,8 459,5 x 

19.3 Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla 
uczniów o charakterze socjalnym 9,3 0,0 119,9 1282,1 x 

19.4 Rozdz. 85495 – Pozostała działalność 0,0 0,0 1,0 x x 

20. Dział 855 - Rodzina 28 496,1 21 395,0 33 133,4 116,3 154,9 

20.1 Rozdz. 85501 – Świadczenia 
wychowawcze 2 115,9 0,0 1 245,3 58,9 x 



Załączniki 

40 

20.2 

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

25 842,1 21 395,0 30 429,2 117,8 142,2 

20.3 Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny 21,5 0,0 15,0 69,5 x 
20.4 Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny 12,9 0,0 81,0 630,5 x 

20.5 Rozdz. 85505 – Tworzenie 
i funkcjonowanie żłobków 311,5 0,0 0,0 0,0 x 

20.6 Rozdz. 85506 – Tworzenie 
i funkcjonowanie klubów dziecięcych 10,4 0,0 0,0 0,0 x 

20.7 Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie 21,0 0,0 0,0 0,0 x 
20.8 Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze 7,2 0,0 0,7 9,2 x 

20.9 Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków 
adopcyjnych 0,2 0,0 9,5 4140,8 x 

20.10 Rozdz. 85510 – Działalność placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 1,3 0,0 0,0 0,0 x 

20.11 

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów 

11,4 0,0 30,7 268,6 x 

20.12 

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

140,4 0,0 144,8 103,1 x 

20.13 Rozdz. 85516 – System opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 0,0 0,0 1 176,9 x x 

20.14 Rozdz. 85595 – Pozostała działalność 0,1 0,0 0,2 325,9 x 

21. Dział 900 – Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 346,4 371,0 244,0 70,4 65,8 

21.1 Rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony 
Środowiska 344,2 371,0 244,0 70,9 65,8 

21.2 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 2,2 0,0 0,0 0,0 x 

22. Dział 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 26,6 0,0 8 785,4 33039,0 x 

22.1 Rozdz. 92118 – Muzea 0,0 0,0 8 630,7 x x 

22.2 Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków 
i opieka nad zabytkami 26,5 0,0 154,7 584,7 x 

22.3 Rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy 
Ochrony Zabytków 0,1 0,0 0,0 0,0 x 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 190, ze zm.). 
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7.4. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/12 – WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 

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

zmianach Wykonanie 
w tym: 
niewy-

gasające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
Część 85/12 – 
województwo małopolskie 
ogółem, w tym: 

6 781 609,0 6 410 485,0 6 817 218,8 6 797 881,3 24 467,7 100,2 106,0 99,7 

1. 
Dział 010 – 
Rolnictwo 
i łowiectwo 

119 354,1 81 067,0 130 155,3 129 330,2 0,0 108,4 159,5 99,4 

1.1 

Rozdz. 01005 – Prace 
geodezyjno-
urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

9 574,2 9 489,0 11 483,4 11 378,6 0,0  118,8 119,9 99,1 

1.2 Rozdz. 01009 – Spółki 
wodne 2 202,1 850,0 2 244,0 2 244,0 0,0 101,9 264,0 100,0 

1.3 

Rozdz. 01022 – 
Zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt 
oraz badania moni-
toringowe 
pozostałości 
chemicznych i biolo-
gicznych w tkankach 
zwierząt i produktach 
pochodzenia 
zwierzęcego 

10 306,4 5 816,0 16 295,9 16 295,6 0,0 158,1 280,2 100,0 

1.4 

Rozdz. 01023 – 
Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów  
Rolno-Spożywczych 

2 395,7 2 746,0 2 758,4 2 758,4 0,0 115,1 100,5 100,0 

1.5 

Rozdz. 01032 – 
Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

11 472,7 10 322,0 10 471,4 10 471,4 0,0 91,3 101,4 100,0 

1.6 

Rozdz. 01033 – 
Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

9 576,4 8 928,0 9 334,5 9 334,5 0,0 97,5 104,6 100,0 

1.7 

Rozdz. 01034 – 
Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

33 670,6 32 083,0 34 647,6 34 588,0 0,0 102,7 107,8 99,8 

1.8 
Rozdz. 01041 –  
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

7 368,8 10 076,0 9 176,0 8 522,2 0,0 115,7 84,6 92,9 

1.9 
Rozdz. 01078 – 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

0,0 0,0 1 444,6 1 444,6 0,0 x x 100,0 

1.10 Rozdz. 01095 – 
Pozostała działalność 32 787,2 757,0 32 299,5 32 293,1 0,0 98,5 4265,9 100,0 

2. Dział 020 - 
Leśnictwo 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

2.1 Rozdz. 02001 – 
Gospodarka leśna 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0  100,0 100,0 100,0 

3. Dział 050 – Rybo-
łówstwo i rybactwo 1 498,3 1 241,0 1 244,9 1 238,5 0,0 82,7 99,8 99,5 

3.1 
Rozdz. 05003 – 
Państwowa Straż 
Rybacka 

1 018,4 1 081,0 1 084,9 1 079,1 0,0 106,0 99,8 99,5 
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Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 

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

zmianach Wykonanie 
w tym: 
niewy-

gasające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

3.2 

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

479,8 160,0 160,0 159,4 0,0 33,2 99,6 99,6 

4. Dział 500 – Handel 6 790,0 6 710,0 6 895,0 6 892,4 0,0 101,5 102,7 100,0 

4.1 Rozdz. 50001  
– Inspekcja Handlowa 6 790,0 6 710,0 6 895,0 6 892,4 0,0  101,5 102,7 100,0 

5. Dział 600 – 
Transport i łączność 72 341,2 66 850,0 104 269,4 102 109,7 8 679,1 141,2 152,7 97,9 

5.1 
Rozdz. 60003 – 
Krajowe pasażerskie 
przewozy autobusowe 

30 797,6 55 310,0 29 196,0 28 212,5 0,0  91,6 51,0 96,6 

5.2 
Rozdz. 60013 – Drogi 
publiczne 
wojewódzkie 

0,0 0,0 144,9 144,9 64,9 x x 100,0 

5.3 Rozdz. 60014 – Drogi 
publiczne powiatowe 2 485,0 0,0 5 037,3 5 037,3 0,0 202,7 x 100,0 

5.4 Rozdz. 60016 – Drogi 
publiczne gminne 6 686,5 0,0 3 826,1 3 826,1 0,0 57,2 x 100,0 

5.5 Rozdz. 60031  
– Przejścia graniczne 5 884,2 4 828,0 4 828,0 4 699,2 0,0 79,9 97,3 97,3 

5.6 

Rozdz. 60055  
– Inspekcja 
Transportu 
Drogowego 

6 771,3 6 292,0 7 421,5 7 277,7 0,0 107,5 115,7 98,1 

5.7 
Rozdz. 60078  
– Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

19 295,7 0,0 53 433,3 52 529,7 8 614,1 272,2 x 98,3 

5.8 
Rozdz. 60095  
– Pozostała 
działalność 

421,0 420,0 382,2 382,2 0,0  90,8 91,0 100,0 

6. Dział 630 – 
Turystyka 633,7 540,0 547,6 539,2 0,0 85,1 99,9 98,5 

6.1 
Rozdz. 63095  
– Pozostała 
działalność 

633,7 540,0 547,6 539,2 0,0  85,1 99,9 98,5 

7. 
Dział 700 –  
Gospodarka 
mieszkaniowa 

33 186,5 9 155,0 32 389,7 31 780,8 834,0 95,8 347,1 98,1 

7.1 
Rozdz. 70005 – 
Gospodarka gruntami 
i  nieruchomościami 

30 802,3 9 155,0 30 251,9 29 654,3 0,0  96,3 323,9 98,0 

7.2 Rozdz. 70095 – 
Pozostała działalność 2 384,1 0,0 2 137,7 2 126,5 834,0 89,2 x 99,5 

8. 
Dział 710 – 
Działalność 
usługowa 

36 947,5 39 826,0 41 646,9 41 158,7 0,0 111,4 103,3 98,8 

8.1 
Rozdz. 71004 – Plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

83,3 28,0 3,0 1,9 0,0  2,2 6,6 61,9 

8.2 
Rozdz. 71005 – Prace 
geologiczne 
(nieinwestycyjne) 

0,0 34,0 0,0 0,0 0,0  x 0,0 x 

8.3 
Rozdz. 71012 – 
Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii 

8 838,1 9 802,0 10 763,2 10 485,8 0,0  118,6 107,0 97,4 

8.4 Rozdz. 71015 – 
Nadzór budowlany 26 835,3 28 577,0 28 794,2 28 604,1 0,0  106,6 100,1 99,3 
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Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 

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

zmianach Wykonanie 
w tym: 
niewy-

gasające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

8.5 Rozdz. 71035  
– Cmentarze 1 178,0 1 385,0 1 738,0 1 728,8 0,0  146,8 124,8 99,5 

8.6 
Rozdz. 71078 – Usu-
wanie skutków klęsk 
żywiołowych 

0,0 0,0 342,7 332,4 0,0  x x 97,0 

8.7 Rozdz. 71095 – 
Pozostała działalność 12,8 0,0 5,8 5,8 0,0  45,2 x 100,0 

9. Dział 750 – Admini-
stracja publiczna 150 883,1 148 761,0 185 715,9 184 832,3 1 868,0 122,5 124,2 99,5 

9.1 Rozdz. 75011 – 
Urzędy wojewódzkie 140 376,1 137 667,0 167 909,2 167 340,1 1 440,8 119,2 121,6 99,7 

9.2 
Rozdz. 75018 – 
Urzędy 
marszałkowskie 

34,7 38,0 38,0 34,5 0,0  99,4 90,9 90,9 

9.3 
Rozdz. 75045 – 
Kwalifikacja 
wojskowa 

686,6 1 606,0 1 948,0 1 842,8 0,0  268,4 114,7 94,6 

9.4 
Rozdz. 75046 – 
Komisje 
egzaminacyjne 

35,9 67,0 80,2 77,2 0,0  215,0 115,2 96,2 

9.5 

Rozdz. 75081 – 
System 
powiadamiania 
ratunkowego 

9 231,0 8 831,0 14 968,5 14 770,5 427,2 160,0 167,3 98,7 

9.6 

Rozdz. 75084 – 
Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad 
dialogu społecznego 

88,3 202,0 90,0 90,0 0,0  101,9 44,6 100,0 

9.7 Rozdz. 75095 – 
Pozostała działalność 430,5 350,0 682,0 677,2 0,0  157,3 193,5 99,3 

10. Dział 752 – Obrona 
narodowa 2 955,8 733,0 432,8 332,0 0,0 11,2 45,3 76,7 

10.1 
Rozdz. 75212 – 
Pozostałe wydatki 
obronne 

360,8 733,0 432,8 332,0 0,0  92,0 45,3 76,7 

10.2 Rozdz. 75295 – 
Pozostała działalność 2 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 x x 

11. 

Dział 754 – 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

257 572,4 249 037,0 261 215,3 260 738,4 5 515,7 101,2 104,7 99,8 

11.1 

Rozdz. 75410  
– Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

32 694,6 26 804,0 29 770,8 29 767,5 4 069,8 91,0 111,1 100,0 

11.2 

Rozdz. 75411  
– Komendy 
powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

218 689,7 221 085,0 225 146,2 225 051,2 0,0  102,9 101,8 100,0 

11.3 Rozdz. 75414 – 
Obrona cywilna 314,9 350,0 539,0 532,7 0,0  169,1 152,2 98,8 

11.4 

Rozdz. 75415 – 
Zadania ratownictwa 
górskiego  
i wodnego 

50,0 100,0 100,0 98,0 0,0  196,0 98,0 98,0 

11.5 
Rozdz. 75421 – 
Zarządzanie 
kryzysowe 

3 224,9 698,0 5 177,0 4 808,6 1 445,9 149,1 688,9 92,9 

11.6 
Rozdz. 75478 – 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

1 854,3 0,0 360,0 360,0 0,0  19,4 x 100,0 

11.7 Rozdz. 75479 – Pomoc 
zagraniczna 369,0 0,0 122,4 120,5 0,0  32,6 x 98,4 
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11.8 Rozdz. 75495 – 
Pozostała działalność 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 x x 

12. Dział 755 – Wymiar 
sprawiedliwości 8 684,9 8 844,0 8 844,0 8 725,9 0,0 100,5 98,7 98,7     

12.1 
Rozdz. 75515 – 
Nieodpłatna pomoc 
prawna 

8 684,9 8 844,0 8 844,0 8 725,9 0,0  100,5 98,7 98,7 

13. 

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

576,9 0,0 587,8 587,8 0,0 101,9 x 100,0 

13.1 

Rozdz. 75615 – 
Wpływy z podatku 
rolnego, podatku 
leśnego, podatku 
od  czynności cywil-
noprawnych, 
podatków i opłat 
lokalnych od osób 
prawnych i innych 
jednostek 
organizacyjnych 

576,9 0,0 587,8 587,8 0,0  101,9 x 100,0 

14. Dział 758 – Różne 
rozliczenia 18 703,3 14 079,0 20 469,0 20 420,0 0,0 109,2 145,0 99,8 

14.1 Rozdz. 75814 – Różne 
rozliczenia finansowe 18 565,7 8 409,0 20 182,0 20 133,0 0,0  108,4 239,4 99,8 

14.2 
Rozdz. 75818 – 
Rezerwy ogólne 
i celowe 

0,0 5 383,0 0,0 0,0 0,0  x 0,0 x 

14.3 Rozdz. 75860 – 
Euroregiony 137,6 287,0 287,0 287,0 0,0  208,5 100,0 100,0 

15. Dział 801 – Oświata 
i wychowanie 206 924,4 25 740,0 229 705,3 228 981,2 1 058,6 110,7 889,6 99,7 

15.1 Rozdz. 80101 – Szkoły 
podstawowe 5 339,9 0,0 8 881,8 8 828,8 1 058,6 165,3 x 99,4 

15.2 
Rozdz. 80102 – Szkoły 
podstawowe 
specjalne 

27,0 0,0 546,9 542,5 0,0  2012,4 x 99,2 

15.3 

Rozdz. 80103 – 
Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

16 053,8 0,0 16 805,5 16 792,4 0,0  104,6 x 99,9 

15.4 Rozdz. 80104 – 
Przedszkola 124 940,2 0,0 130 455,2 130 353,9 0,0  104,3 x 99,9 

15.5 Rozdz. 80105 – 
Przedszkola specjalne 486,8 0,0 443,0 441,6 0,0  90,7 x 99,7 

15.6 
Rozdz. 80106 – Inne 
formy wychowania 
przedszkolnego 

1 734,5 0,0 1 581,8 1 579,1 0,0  91,0 x 99,8 

15.7 Rozdz. 80115 – 
 Technika 623,7 0,0 962,1 949,1 0,0  152,2 x 98,7 

15.8 
Rozdz. 80117  
– Branżowe szkoły 
 I i  II stopnia 

335,9 0,0 496,5 481,4 0,0  143,3 x 96,9 

15.9 Rozdz. 80120 – Licea 
ogólnokształcące 651,4 0,0 1 043,2 1 032,5 0,0  158,5 x 99,0 

15.10 Rozdz. 80132 – Szkoły 
artystyczne 21,6 0,0 18,0 18,0 0,0  83,3 x 100,0 
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15.11 Rozdz. 80134 – Szkoły 
zawodowe specjalne 27,9 0,0 112,0 107,2 0,0  383,9 x 95,7 

15.12 Rozdz. 80136 – 
Kuratoria oświaty 17 759,8 17 840,0 18 240,0 18 239,9 0,0  102,7 102,2 100,0 

15.13 
Rozdz. 80146 – Dok-
ształcanie i dosko-
nalenie nauczycieli 

1 488,8 7 157,0 1 852,1 1 831,7 0,0  123,0 25,6 98,9 

15.14 
Rozdz. 80147 – 
Biblioteki 
pedagogiczne 

18,4 0,0 3,0 3,0 0,0  16,3 x 100,0 

15.15 
Rozdz. 80148 –  
Stołówki szkolne 
i przedszkolne 

4 132,6 0,0 4 019,4 4 018,1 0,0  97,2 x 100,0 

15.16 

Rozdz. 80149 – 
Realizacja zadań 
wymagających stoso-
wania specjalnej 
organizacji nauki 
i metod pracy  
dla dzieci 
w przedszkolach, 
oddziałach 
przedszkolnych 
w szkołach 
podstawowych 
i  innych formach 
wychowania 
przedszkolnego 

523,5 0,0 475,8 475,6 0,0  90,9 x 99,9 

15.17 

Rozdz. 80150 – 
Realizacja zadań 
wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki 
i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży 
w szkołach 
podstawowych 

0,0 0,0 3 514,9 3 502,3 0,0  x x 99,6 

15.18 

Rozdz. 80153 – 
Zapewnienie uczniom 
prawa do bezpłatnego 
dostępu do 
podręczników, 
materiałów edukacyj-
nych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

31 958,9 0,0 39 401,5 38 932,1 0,0  121,8 x 98,8 

15.19 
Rozdz. 80178 – Usu-
wanie skutków klęsk 
żywiołowych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x x 

15.20 Rozdz. 80195 – 
Pozostała działalność 799,8 743,0 852,6 851,9 0,0  106,5 114,7 99,9 

16. Dział 851 – Ochrona 
zdrowia 361 502,9 372 924,0 415 400,0 411 522,9 3 949,4 113,8 110,4 99,1 

16.1 Rozdz. 85111 – 
Szpitale ogólne 7 002,9 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 x x 

16.2 Rozdz. 85112 – 
Szpitale kliniczne 2 057,0 0,0 231,6 231,6 0,0  11,3 x 100,0 

16.3 Rozdz. 85132 – 
Inspekcja Sanitarna 91 517,4 107 114,0 119 977,2 119 721,0 0,0  130,8 111,8 99,8 

16.4 
Rozdz. 85133 – 
Inspekcja 
Farmaceutyczna 

3 302,0 3 421,0 3 639,0 3 639,0 0,0  110,2 106,4 100,0 

16.5 
Rozdz. 85141 – 
Ratownictwo 
medyczne 

189 886,3 178 394,0 188 522,0 187 984,3 0,0  99,0 105,4 99,7 
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16.6 

Rozdz. 85144 – 
System Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

107,6 129,0 129,0 114,0 0,0  106,0 88,4 88,4 

16.7 

Rozdz. 85146 – 
Działalność 
dyspozytorni 
medycznych 

0,0 14 666,0 14 294,6 12 234,5 809,9 x 83,4 85,6 

16.8 

Rozdz. 85156 – 
Składki na 
ubezpieczenie zdro-
wotne oraz 
świadczenia dla osób 
nieobjętych 
obowiązkiem 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

52 189,5 57 379,0 73 919,9 73 881,4 0,0  141,6 128,8 99,9 

16.9 
Rozdz. 85157 – Staże 
i specjalizacje 
medyczne 

0,0 9 973,0 11 973,0 11 060,5 3 000,0 x 110,9 92,4 

16.10 Rozdz. 85195 – 
Pozostała działalność 15 440,3 1 848,0 2 713,8 2 656,5 139,5 17,2 143,8 97,9 

17. Dział 852 – Pomoc 
społeczna 376 869,3 296 160,0 373 440,7 372 249,0 1 027,1 98,8 125,7 99,7 

17.1 Rozdz. 85202 – Domy 
pomocy społecznej 94 612,3 74 783,0 83 142,8 83 140,8 0,0  87,9 111,2 100,0 

17.2 Rozdz. 85203 – 
Ośrodki wsparcia 66 935,5 67 088,0 68 872,6 68 819,2 0,0  102,8 102,6 99,9 

17.3 

Rozdz. 85205 – 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

1 652,6 1 756,0 1 662,8 1 653,7 0,0  100,1 94,2 99,4 

17.4 

Rozdz. 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 

5 916,0 5 381,0 5 734,0 5 706,3 0,0  96,5 106,0 99,5 

17.5 

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

38 369,0 20 386,0 38 399,1 38 229,6 0,0  99,6 187,5 99,6 

17.6 
Rozdz. 85215 – 
Dodatki 
mieszkaniowe 

454,4 0,0 472,0 467,0 0,0  102,8 x 98,9 

17.7 Rozdz. 85216 – Zasiłki 
stałe  70 560,6 63 797,0 68 692,3 68 460,6 0,0  97,0 107,3 99,7 

17.8 
Rozdz. 85218 – 
Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

0,0 0,0 424,4 424,4 0,0  x x 100,0 

17.9 
Rozdz. 85219 – 
Ośrodki pomocy 
społecznej 

34 950,6 30 522,0 37 923,2 37 839,4 431,1 108,3 124,0 99,8 
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17.10 

Rozdz. 85220 – 
Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, miesz-
kania chronione 
i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

0,0 0,0 70,0 70,0 0,0  x x 100,0 

17.11 

Rozdz. 85228 – Usługi 
opiekuńcze 
i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

8 648,5 6 790,0 10 580,0 10 477,1 0,0  121,1 154,3 99,0 

17.12 
Rozdz. 85230 – Pomoc 
w zakresie 
dożywiania 

42 919,6 25 004,0 45 383,3 45 051,8 0,0  105,0 180,2 99,3 

17.13 Rozdz. 85231 – Pomoc 
dla cudzoziemców 26,8 11,0 119,7 118,7 0,0  442,7 1078,7 99,2 

17.14 
Rozdz. 85278 – 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

2 380,8 0,0 6 361,1 6 347,8 0,0  266,6 x 99,8 

17.15 Rozdz. 85295 – 
Pozostała działalność 9 442,7 642,0 5 603,3 5 442,6 596,0 57,6 847,8 97,1 

18. 

Dział 853 – 
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

18 626,3 13 397,0 20 740,9 20 541,6 0,0 110,3 153,3 99,0 

18.1 
Rozdz. 85321 – Zespoły 
ds. orzekania 
o niepełnosprawności 

12 585,4 13 394,0 14 820,7 14 630,1 0,0  116,2 109,2 98,7 

18.2 
Rozdz. 85332 – 
Wojewódzkie urzędy 
pracy 

3,0 3,0 3,0 3,0 0,0  99,5 99,3 99,3 

18.3 Rozdz. 85334 – Pomoc 
dla repatriantów 437,6 0,0 363,5 363,5 0,0  83,1 x 100,0 

18.4 Rozdz. 85395 – 
Pozostała działalność 5 600,2 0,0 5 553,7 5 545,1 0,0  99,0 x 99,8 

19. 
Dział 854 – Eduka-
cyjna opieka 
wychowawcza 

23 663,0 1 758,0 25 401,5 23 860,0 0,0 100,8 1357,2 93,9 

19.1 

Rozdz. 85403 –  
Specjalne ośrodki 
szkolno- 
-wychowawcze 

0,0 0,0 100,0 73,3 0,0  x x 73,3 

19.2 

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

883,1 1 758,0 1 741,7 1 741,5 0,0  197,2 99,1 100,0 

19.3 

Rozdz. 85415 – Pomoc 
materialna dla 
uczniów 
o  charakterze 
socjalnym3) 

20 490,1 0,0 20 409,7 18 918,0 0,0  92,3 x 92,7 

19.4 

Rozdz. 85416 – Pomoc 
materialna dla 
uczniów 
o  charakterze 
motywacyjnym 

1 233,0 0,0 1 767,0 1 767,0 0,0  143,3 x 100,0 

19.5 Rozdz. 85495 – 
Pozostała działalność 1 056,9 0,0 1 383,1 1 360,2 0,0  128,7 x 98,3 

20. Dział 855 – Rodzina 5 059 387,2 5 048 780,0 4 924 559,9 4 919 792,8 482,4 97,2 97,4 99,9 

20.1 
Rozdz. 85501 – 
Świadczenie 
wychowawcze 

3 825 521,2 3 827 590,0 3 821 642,4 3 820 677,3 0,0  99,9 99,8 100,0 
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20.2 

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

1 032 397,8 1 061 400,0 1 037 101,5 1 033 638,2 0,0  100,1 97,4 99,7 

20.3 Rozdz. 85503 – Karta 
Dużej Rodziny 147,0 0,0 195,1 182,3 0,0  124,0 x 93,4 

20.4 Rozdz. 85504 – 
Wspieranie rodziny 129 163,5 125 815,0 675,5 671,0 0,0  0,5 0,5 99,3 

20.5 

Rozdz. 85505 – 
Tworzenie 
i funkcjonowanie 
żłobków 

29 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 x x 

20.6 

Rozdz. 85506 – 
Tworzenie 
i  funkcjonowanie 
klubów dziecięcych 

2 462,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 x x 

20.7 Rozdz. 85507 – 
Dzienni opiekunowie 425,8 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 x x 

20.8 Rozdz. 85508 – 
Rodziny zastępcze 14 178,2 13 570,0 14 461,4 14 437,6 0,0  101,8 106,4 99,8 

20.9 
Rozdz. 85509 – 
Działalność ośrodków 
adopcyjnych 

2 370,4 2 509,0 2 580,1 2 579,6 0,0  108,8 102,8 100,0 

20.10 

Rozdz. 85510 – 
Działalność placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 

7 086,8 5 545,0 5 926,8 5 898,3 0,0  83,2 106,4 99,5 

20.11 

Rozdz. 85513 – 
Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy 
o świadczeniach 
rodzinnych oraz 
za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla 
opiekunów 

7 881,7 4 728,0 9 029,6 8 990,1 0,0  114,1 190,1 99,6 

20.12 

Rozdz. 85515 – 
Koordynacja 
systemów zabez-
pieczenia społecznego 
w obszarze świadczeń 
rodzinnych oraz 
świadczenia 
wychowawczego 

8 078,0 7 365,0 8 487,3 8 398,8 0,0  104,0 114,0 99,0 

20.13 

Rozdz. 85516 – 
System opieki nad 
dziećmi w wieku  
do lat 3 

0,0 0,0 24 202,3 24 071,6 482,4 x x 99,5 

20.14 Rozdz. 85595 – 
Pozostała działalność 211,8 258,0 258,0 248,1 0,0  117,1 96,2 96,2 
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21. 

Dział 900 – Gospo-
darka komunalna 
i ochrona 
środowiska 

11 928,7 12 167,0 17 151,7 15 872,9 0,0 133,1 130,5 92,5 

21.1 

Rozdz. 90005 – 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego 
i klimatu 

22,4 70,0 70,0 70,0 0,0  311,9 100,0 100,0 

21.2 
Rozdz. 90014 – 
Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

11 906,3 12 097,0 12 659,0 12 623,1 0,0  106,0 104,3 99,7 

21.3 Rozdz. 90095 – 
Pozostała działalność 0,0 0,0 4 422,7 3 179,8 0,0  x x 71,9  

22. 

Dział 921 – Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

12 058,6 12 187,0 14 053,1 14 023,0 230,0 116,3 115,1 99,8 

22.1 

Rozdz. 92120 – 
Ochrona zabytków 
i opieka nad 
zabytkami 

5 670,9 5 380,0 5 413,2 5 412,2 0,0  95,4 100,6 100,0 

22.2 
Rozdz. 92121 – 
Wojewódzkie Urzędy 
Ochrony Zabytków 

6 289,0 6 706,0 6 799,0 6 789,3 0,0  108,0 101,2 99,9 

22.3 Rozdz. 92195 – 
Pozostała działalność 98,6 101,0 1 841,0 1 821,4 230,0 1 846,4 1803,4 98,9 

23. 

Dział 925 – Ogrody 
botaniczne i zoolo-
giczne oraz 
naturalne obszary 
i obiekty chronionej 
przyrody 

485,8 494,0 493,8 493,8 0,0 101,6 100,0 100,0 

23.1 Rozdz. 92502 – Parki 
krajobrazowe 481,0 481,0 481,0 481,0 0,0  100,0 100,0 100,0 

23.2 
Rozdz. 92503 – 
Rezerwaty i pomniki 
przyrody 

4,8 13,0 12,8 12,8 0,0  265,8 98,2 100,0 

24. Dział 926 – Kultura 
fizyczna i sport 0,0 0,0 1 823,3 1 823,3 823,3 x x 100,0 

24.1 Rozdz. 92601 – 
Obiekty sportowe 0,0 0,0 823,3 823,3 823,3 x x 100,0 

24.2 Rozdz. 92695 – 
Pozostała działalność 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0  x x 100,0 

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

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2020 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 190, ze zm.). 
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7.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/12 – WOJEWÓDZTWO 
MAŁOPOLSKIE 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2020 Wykonanie 2021 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg  
Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
na 1 

pełnozatru-
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnię-nie 

wg  
Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
na 1 pełno- 

zatru-
dnionego 

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

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3) w tym: 3 063 227 392,5 6 186,5 3 193 261 553,5 6 826,2 110,3 

01 - osoby nie objęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

1 281 91 217,6 5 934,0 1 382 117 938,9 7 111,6 119,8 

02 - osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe, 

3 381,2 10 589,4 3 476,9 13 246,9 125,1 

03 - członkowie korpusu 
służby cywilnej, 1 695 127 281 6 257,7 1 722 134 650,6 6 516,2 104,1 

10 - żołnierze 
i funkcjonariusze 84 8 513,0 8 445,4 86 8 487,0 8 223,8 97,4 

1. 010 Rolnictwo 
i łowiectwo, w tym: 378 28 023,3 6 178,0 372 28 323,7 6 344,9 102,7 

1.1. 
01023 Inspekcja Jakości H
andlowej Artykułów  
Rolno-Spożywczych 

27 1 616,7 4 989,8 29 1 832,6 5 266,1 105,5 

 - 01 1 97,2 8 098,5 0 0,0 0,0 x 
 - 03 26 1 519,5 4 870,3 29 1 832,6 5 266,1 108,1 

1.2 
01032 Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

108 7 963,4 6 144,6 96 7 348,0 6 378,5 103,8 

 - 01 9 664,5 6 152,8 7 623,8 7 425,9 120,7 
 - 03 99 7 298,9 6 143,8 89 6 724,2 6 296,1 102,5 

1.3 
01033 Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

71 5 702,3 6 692,8 68 5 834,2 7 149,7 106,8 

 - 01 15 881,8 4 898,9 13 803,2 5 149,0 105,1 
 - 03 56 4 820,5 7 173,3 55 5 030,9 7 622,6 106,3 

1.4 
01034 Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

172 12 741,0 6 172,9 179 13 309,0 6 196,0 100,4 

 - 01 5 240,7 4 010,9 5 282,9 4 714,6 117,5 
 - 03 167 12 500,3 6 237,7 174 13 026,1 6 238,6 100,0 

1.5 01095 Pozostała 
działalność 2 91,6 3 817,0 2 147,3 6 137,6 160,8 

 - 01 2 91,6 3 817,0 2 147,3 6 137,6 160,8 

2. 050 Rybołówstwo 
i rybactwo 12 705,8 4 901,1 12 744,4 5 169,6 105,5 

2.1 05003 Państwowa Straż 
Rybacka 12 705,8 4 901,1 12 744,4 5 169,6 105,5 

 - 01 12 705,8 4 901,1 12 744,4 5 169,6 105,5 
3. 500 Handel 64 4 972,0 6 474,0 63 5 017,4 6 636,8 102,5 

3.1 50001 Inspekcja 
Handlowa 64 4 972,0 6 474,0 63 5 017,4 6 636,8 102,5 

 - 01 3 351,2 9 756,1 3 375,0 10 416,4 106,8 
 - 03 61 4 620,8 6 312,5 60 4 642,4 6 447,8 102,1 

4. 600 Transport 
i łączność 52 4 265,1 6 835,0 53 4 591,7 7 219,6 105,6 

4.1 60055 Inspekcja 
Transportu Drogowego 52 4 265,1 6 835,0 53 4 591,7 7 219,6 105,6 

 - 01 9 646,2 5 983,7 8 656,8 6 841,9 114,3 
 - 03 43 3 618,8 7 013,2 45 3 934,9 7 286,8 103,9 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2020 Wykonanie 2021 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg  
Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
na 1 

pełnozatru-
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnię-nie 

wg  
Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
na 1 pełno- 

zatru-
dnionego 

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

5. 710 Działalność 
usługowa 54 4 033,7 6 224,9 54 4 459,5 6 881,9 110,6 

5.1 71015 Nadzór 
budowlany 54 4 033,7 6 224,9 54 4 459,5 6 881,9 110,6 

 - 01 3 240,6 6 683,4 3 265,0 7 360,1 110,1 
 - 03 51 3 793,1 6 197,9 51 4 194,5 6 853,7 110,6 

6. 750 Administracja 
publiczna 1 026 74 006,8 6 011,0 1 055 79 188,6 6 255,0 104,1 

6.1 75011 Urzędy 
wojewódzkie 950 68 714,7 6 027,6 979 73 730,0 6 276,0 104,1 

 - 01 201 12 080,9 5 008,7 217 12 957,4 4 976,0 99,3 
 - 02 3 381,2 10 589,4 3 476,9 13 246,9 125,1 
 - 03 746 56 252,6 6 283,8 759 60 295,7 6 620,1 105,4 

6.2 
75081 System 
Powiadamiania 
Ratunkowego 

76 5 292,1 5 802,8 76 5 458,6 5 985,3 103,1 

 - 01 74 5 061,6 5 700,0 74 5 233,3 5 893,3 103,4 
 - 03 2 230,5 9 605,7 2 225,4 9 390,3 97,8 

7. 
754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
ppoż 

110 9 966,0 7 550,0 111 10 015,0 7 518,8 99,6 

7.1 

75410 Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

110 9 966,0 7 550,0 111 10 015,0 7 518,8 99,6 

 - 01 9 438,8 4 063,1 8 418,1 4 355,0 107,2 
 - 03 17 1 014,2 4 971,5 17 1 109,9 5 440,7 109,4 
 - 10 84 8 513,0 8 445,4 86 8 487,0 8 223,8 97,4 

8. 801 Oświata 
i wychowanie 157 13 094,8 6 950,6 162 13 659,0 7 026,2 101,1 

8.1 80136 Kuratoria 
oświaty 157 13 094,8 6 950,6 162 13 659,0 7 026,2 101,1 

 - 01 11 871,3 6 600,4 11 985,6 7 466,9 113,1 
 - 03 146 12 223,6 6 976,9 151 12 673,3 6 994,1 100,2 

9. 851 Ochrona zdrowia 929 69 108,1 6 199,1 1 023 95 156,1 7 751,4 125,0 

9.1 85132 Inspekcja 
Sanitarna 903 67 114,9 6 193,7 941 86 250,7 7 638,2 123,3 

 - 01 903 67 114,9 6 193,7 941 86 250,7 7 638,2 123,3 

9.2 85133 Inspekcja 
Farmaceutyczna 25 1 915,0 6 383,3 26 1 989,7 6 377,4 99,9 

 - 01 3 258,5 7 180,6 3 266,4 7 399,8 103,1 
 - 03 22 1 656,5 6 274,6 23 1 723,3 6 244,0 99,5 

9.3 

85144 System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

1 78,1 6 512,3 1 95,3 7 942,2 122,0 

 - 03 1 78,1 6 512,3 1 95,3 7 942,2 122,0 

9.4 
85146 Działalność 
dyspozytorni 
medycznych 

0 0,0 x 55 6 820,4 10 333,9 x 

 - 01 0 0,0 x 53 6 443,0 10 130,5 x 
 - 03 0 0,0 x 2 377,4 15 725,7 x 

10. 
853 Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej  

13 705,6 4 523,1 14 734,2 4 370,3 96,6 

10.1 
85321 Zespoły do spraw 
orzekania o 
niepełnosprawności 

13 705,6 4 523,1 14 734,2 4 370,3 96,6 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2020 Wykonanie 2021 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie wg  
Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
na 1 

pełnozatru-
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnię-nie 

wg  
Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie  
na 1 pełno- 

zatru-
dnionego 

tys. zł zł tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 - 01 1 35,7 2 972,7 1 31,1 2 588,3 87,1 
 - 03 12 669,9 4 652,3 13 703,2 4 507,4 96,9 

11. 855 Rodzina 101 6 089,1 5 024,0 103 6 376,7 5 159,1 102,7 

11.1 

85515 Koordynacja 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego w obszarze 
świadczeń rodzinnych  
oraz świadczenia 
wychowawczego 

98 5 912,0 5 027,2 100 6 169,4 5 141,2 102,3 

 - 03 98 5 912,0 5 027,2 100 6 169,4 5 141,2 102,3 

11.2 85595 Pozostała 
działalność 3 177,1 4 918,4 3 207,3 5 758,1 117,1 

 - 03 3 177,1 4 918,4 3 207,3 5 758,1 117,1 

12. 
900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

102 8 179,9 6 683,0 102 8 748,5 7 147,5 107,0 

12.1 90014 Inspekcja 
Ochrony Środowiska 102 8 179,9 6 683,0 102 8 748,5 7 147,5 107,0 

 - 01 5 385,7 6 428,6 5 385,0 6 416,7 99,8 
 - 03 97 7 794,2 6 696,1 97 8 363,5 7 185,2 107,3 

13. 
921 Kultura i  ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

63 4 150,7 5 490,4 67 4 391,4 5 461,9 99,5 

13.1 
92121 Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony 
Zabytków 

63 4 150,7 5 490,4 67 4 391,4 5 461,9 99,5 

 - 01 15 1 050,7 5 837,0 16 1 070,0 5 573,1 95,5 
 - 03 48 3 100,0 5 382,0 51 3 321,3 5 427,0 100,8 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 z wykonania planu dochodów 
budżetowych zweryfikowanych przez NIK. 
1) załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.), 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.  
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7.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/12 – WOJEWÓDZTWO 
MAŁOPOLSKIE 

Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem część 85/12 – województwo 
małopolskie 21 424,5 0,0 18 687,7 18 640,9 87,0 x 99,7 

1. Dział 710 Działalność 
usługowa 0,0 0,0 755,6 710,5 x x 94,0 

1.1. 
Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Małopolskiego 2014–2020 

0,0 0,0 755,6 710,5 x x 94,0 

1.1.1. 

Projekt Rewaloryzacja 
wybranych cmentarzy 
wojennych z okresu I wojny 
światowej położonych na 
terenie Brzeska, Tarnowa, 
Krakowa, Wadowic oraz 
powiatów bocheńskiego 
i tarnowskiego, jako zespołu 
dziedzictwa o  znaczeniu 
międzynarodowym 
Rozdział 71035 Cmentarze 

0,0 0,0 755,6 710,5 x x 94,0 

2. Dział 750 Administracja 
publiczna 221,5 0,0 47,6 46,4 20,9 x 97,4 

2.1. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata  
2014–2020 

221,5 0,0 47,6 46,4 20,9 x 97,4 

2.1.1. 

Projekt Rozbudowa systemu  
e-usług publicznych 
w  administracji publicznej 
w Małopolsce - etap II 
Rozdział 75011 Urzędy 
wojewódzkie 

221,5 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

2.1.2 

Projekt Rewaloryzacja 
wybranych cmentarzy 
wojennych z okresu I wojny 
światowej położonych na 
terenie Brzeska, Tarnowa, 
Krakowa, Wadowic oraz 
powiatów bocheńskiego 
i tarnowskiego, jako zespołu 
dziedzictwa o znaczeniu 
międzynarodowym 
Rozdział 75011 Urzędy 
wojewódzkie 

0,0 0,0 47,6 46,4 x x 97,4 

3. 
Dział 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

13 046,9 0,0 16 086,5 16 086,1 123,3 x 100,0 

3.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 

7 748,7 0,0 14 939,6 14 939,6 192,8 x 100,0 

3.1.1 

Projekt Usprawnienie systemy 
ratownictwa w transporcie 
kolejowym  
– etap I 
Rozdział 75410 – Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

0,0 0,0 2 421,6 2 421,6 x x 100,0 

3.1.2 

Projekt Zwiększenie 
skuteczności prowadzenia 
długotrwałych akcji 
ratowniczych Rozdział 75410 
Komendy wojewódzkie 
Państwowej Straży Pożarnej 

82,3 0,0 8 343,1 8 343,1 10142,83 x 100,0 
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Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.3 

Projekt Usprawnienie systemu 
ratownictwa na drogach  
– etap IV 
Rozdział 75410 Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

7 666,4 0,0 4 174,9 4 174,9 54,5 x 100,0 

3.2. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata  
2014–2020 

5 298,2 0,0 1 147,0 1 146,5 21,6 x 100,0 

3.2.1 

Projekt Na straży danych  
– cyfryzacja procesów 
realizowanych w jednostkach 
Państwowej Straży Pożarnej 
woj. małopolskiego wraz 
z  budową systemu 
bezpieczeństwa danych 
Rozdział 75410 Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

248,2 0,0 29,9 29,8 12,0 x 99,4 

3.2.2 

Projekt Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny 
Rozdział 75410 Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

5 050,0 0,0 50,0 50,0 1,0 x 100,0 

3.2.3 

Projekt Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny II w zakresie 
bezpieczeństwa 
Rozdział 75410 Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

0,0 0,0 1 067,0 1 066,8 x x 100,0 

4. Dział 851 Ochrona Zdrowia 2 892,1 0,0 1 798,0 1 798,0 62,2 x 100,0 

4.1. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata  
2014–2020 

2 892,1 0,0 1 798,0 1 798,0 62,2 x 100,0 

4.1.1 

Projekt Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny 
Rozdział 85132 Inspekcja 
sanitarna 

2 892,1 0,0 1 298,0 1 298,0 44,9 x 100,0 

4.1.2 

Projekt Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny II w zakresie 
bezpieczeństwa 
Rozdział 85132 Inspekcja 
sanitarna 

0,0 0,0 500,0 500,0 x x 100,0 

5. Dział 855 Rodzina 5 264,1 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

5.1. Program Operacyjny Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2014–2020 5 264,1 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

5.1.1 

Projekt Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19. Rozdział 85504 
Wspieranie rodziny 

5 264,1 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

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 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190, ze zm.).  
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7.7.  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 Małopolski
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