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1. WPROWADZENIE
W ramach części 85/18 – województwo podkarpackie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, finansowano – między innymi – zadania 
z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny, bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, ochrony zdrowia, 
transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, oświaty i wychowania oraz 
administracji publicznej.  

Dochody budżetu państwa – uzyskane w 2021 r. w części 85/18 – wyniosły 
96 421,8 tys. zł, co stanowiło 0,02% wykonanych dochodów budżetu państwa 
ogółem. Wydatki zrealizowano w wysokości 4 683 919,8 tys. zł (0,9% 
wydatków budżetu państwa ogółem), w tym wydatki niewygasające 
– 12 629,7 tys. zł. Wydatki budżetu środków europejskich wynosiły
11 790,3 tys. zł (0,02% wydatków tego budżetu ogółem).

Dochody uzyskane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki (PUW, Urząd) 
stanowiły 9,1% dochodów wykonanych w części 85/18, a wydatki 1,9% 
wydatków w tej części. 

W 2021 r. zadania Wojewody realizowało 56 jednostek budżetowych. 
Kierownicy 15 z nich byli dysponentami podległymi bezpośrednio Wojewodzie 
(dwóch dysponentów II stopnia, 13 dysponentów III stopnia). Kierownicy 
pozostałych 41 jednostek byli dysponentami III stopnia podległymi 
dysponentom II stopnia.  

Kontrola została przeprowadzona w PUW, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3.   

1   Dz. U. z 2021 r. poz. 717, ze zm., dalej ustawa o Funduszu. 
2   Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm. 
3   Dz. U. z 2022 r. poz. 623. 

Cel kontroli 
Ocena wykonania budżetu 
państwa w 2021 r., pod 
względem legalności, celowości, 
rzetelności i gospodarności 
działań, podejmowanych przez 
dysponenta części  
85/18 – województwo 
podkarpackie, w związku 
z wykonywaniem budżetu 
państwa i planu finansowego 
Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie.  
Dokonano także oceny realizacji 
zadań nałożonych na Wojewodę 
ustawą z 16 maja 2019 r. 
o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej1. 

Zakres kontroli 
- działania związane 
z windykacją i egzekucją 
dochodów budżetowych; 
- realizacja wydatków budżetu
państwa i budżetu środków
europejskich, w tym efekty
rzeczowe uzyskane w wyniku 
realizacji zadań finansowanych 
ze środków publicznych; 
- sporządzanie rocznych 
sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 
w zakresie operacji
finansowych;
- nadzór i kontrola sprawowana 
przez Wojewodę 
Podkarpackiego w trybie 
art. 175 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych2;
- prawidłowość wykorzystania 
wybranych dotacji otrzymanych 
z budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich. 
Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą danych 
ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu dochodów 
budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego.  
W zakresie wywiązywania się 
Wojewody z obowiązków 
nałożonych ustawą o Funduszu 
ocenie podlegało, między 
innymi, przestrzeganie zasad 
udzielania dofinansowania  
i dopłaty ze środków Funduszu, 
przekazywania dopłaty, 
wypłaty niewykorzystanych 
środków Funduszu, a także 
działania kontrolne 
i sprawozdawcze Wojewody. 

Jednostki kontrolowane  
- Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki w Rzeszowie; 
- Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu; 
- Starostwo Powiatowe
w Mielcu; 
- Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych 
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2. OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2021 r. w części 85/18 – województwo podkarpackie. 

Pozytywnie ocenia również realizację, w 2021 r., zadań nałożonych 
na  Wojewodę ustawą o Funduszu. 

W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że wydatki budżetu państwa 
realizowane były z zachowaniem zasad racjonalnego i celowego 
dysponowania środkami publicznymi, legalnie, w ramach limitów 
określonych w planie finansowym. W ich wyniku uzyskano oczekiwane 
efekty, istotne z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb społecznych, 
ochrony zdrowia ludności, zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze 
województwa, rozwoju system oświaty i edukacji. 

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 118,5% planu, 
uwzględniającego prognozy oparte na wykonaniu w latach ubiegłych. 
Niezwłocznie podejmowane były działania związane z windykacją 
należności. 

Dysponent części 85/18 budżetu państwa sprawował nadzór i kontrolę nad 
całością gospodarki finansowej, obejmując nimi w szczególności: realizację 
zadań finansowanych z budżetu państwa, zgodność wydatków 
z planowanym przeznaczeniem, terminy przekazywania oraz prawidłowość 
wykorzystania dotacji. 

Powyższą ocenę uzasadniają także wyniki szczegółowego badania próby 
wydatków w wysokości 535 266,9 tys. zł (12,5% zrealizowanych wydatków 
na dotacje, wraz z majątkowymi) oraz zwiększeń środkami z rezerw 
w wysokości 62 830,2 tys. zł (100% zwiększeń środkami z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa, 89,5% zwiększeń środkami z rezerwy celowej budżetu 
środków europejskich, 9,1% zwiększeń środkami z rezerw celowych 
budżetu państwa). Badania szczegółowe próby wydatków Urzędu 
(7197,4 tys. zł – 8,1% wydatków jednostki) nie wykazały nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia 
łącznych sprawozdań za 2021 r. przez dysponenta części 85/18 oraz 
sprawozdań jednostkowych PUW – urzędu obsługującego dysponenta tej 
części. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/18 na 
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej 
jednostki (dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej. Kontrola zarządcza zapewniała prawidłowość 
sporządzania sprawozdań budżetowych, w tym z budżetu środków 
europejskich oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych, 
z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia. Kontrolowane 
sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/18 
– województwo podkarpackie przedstawiona została w załączniku 6.2.
do  Informacji.

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2021 r. 
w części 85/18  
– województwo 
podkarpackie 
oraz realizację zadań 
nałożonych na Wojewodę 
ustawą o Funduszu 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/18
– WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2021 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 85/18 – województwo podkarpackie, 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. 

Dochody budżetowe, wykonane w 2021 r. w części 85/18, wyniosły 96 421,8 tys. zł. Były one wyższe 
o 15 861,9 tys. zł (o 19,7%) od dochodów zrealizowanych w 2020 r., na co główny wpływ miały wyższe
dochody z tytułu: realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa
(o 9402,7 tys. zł)4, wyegzekwowanych należności alimentacyjnych (o 1626,5 tys. zł)5, opłat
paszportowych (o 1103,5 tys. zł)6.

Wykonane dochody były wyższe o 15 037,8 tys. zł (o 18,5%) od dochodów planowanych. Na wyższe 
od planu wykonanie dochodów wpłynęły przede wszystkim większe przychody: 
− z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (jst), związanych

z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (o 6731 tys. zł)7;
− z egzekucji należności alimentacyjnych (o 2169,7 tys. zł),
− ze zwrotów dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (o 1657,6 tys. zł)8;
− ze zwrotów dotacji przeznaczonych na świadczenie wychowawcze (o 1476,9 tys. zł)9.

Podobnie jak w latach poprzednich, największe wpływy uzyskano z tytułu gospodarowania mieniem 
Skarbu Państwa (40 826,9 tys. zł) oraz wyegzekwowania należności alimentacyjnych 
(17 169,7 tys. zł). Wysokie kwoty dochodów uzyskano także z: opłat za czynności wykonywane przez 
Inspekcję Weterynaryjną i lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowych lekarzy weterynarii 
oraz usług świadczonych przez tę Inspekcję (6771,6 tys. zł)10, usług świadczonych przez Inspekcję 
Sanitarną (4676,8 tys. zł)11 oraz opłat paszportowych (4973,3 tys. zł). Dochody uzyskane z wszystkich 
tych tytułów stanowiły 77,2 % dochodów ogółem. 

Według stanu na koniec 2021 r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 617 033,9 tys. zł, w tym 
zaległości netto 610 767 tys. zł. W stosunku do 2020 r. kwota ww. należności uległa zwiększeniu 
o 22 944,2 tys. zł (o 3,9%), a zaległości o 29 430 tys. zł (o 4,7%).

Należności z tytułu niewyegzekwowanych opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa wynosiły 
17 916,2 tys. zł (mniej o 5,8% niż na koniec 2020 r.), w tym zaległości – 17 685,4 tys. zł (kwota 
zaległości uległa zwiększeniu o 34,8%). Wzrost zaległości netto z tytułu użytkowania gruntów Skarbu 

4 Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 
5  Dochody w dziale 855 Rodzina rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350 Dochody budżetu 
państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. 

6 Dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 0930 Wpływy z opłat 
paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych. 

7 Dochody w dziale 700 rozdziale 70005 § 235. 
8 Dochody w dziale 855 rozdziale 85502 § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy 
o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

9 Dochody w dziale 855 rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze § 2910. 
10   Dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii § 0690 

Wpływy z różnych opłat oraz § 0830 Wpływy z usług. 
11   Dochody w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85132 Inspekcja sanitarna § 0830. 



Wyniki kontroli 

7 

Państwa wynikał z nieterminowych wpłat należności, umarzania postępowań egzekucyjnych 
z powodu nieściągalności, bezskutecznej egzekucji komorniczej. 

Na koniec 2021 r. należności przejęte przez Wojewodę w związku z likwidacją delegatur byłego 
Ministerstwa Skarbu Państwa wynosiły 677,5 tys. zł, w tym zaległości 651,8 tys. zł (75% początkowej 
kwoty należności i zaległości przejętych). W trakcie roku należności takie nie uległy przedawnieniu. 
Wojewoda występowała do właściwych komorników sądowych o przeprowadzenie postępowań 
egzekucyjnych oraz zgłaszała wierzytelności w postępowaniach upadłościowych.  

Podobnie jak na koniec 2020 r., największe należności dotyczyły wpłat od dłużników alimentacyjnych. 
Wynosiły one 585 660,7 tys. zł (o 4,2% więcej niż na koniec 2020 r.), w tym zaległości 583 422,2 tys. zł 
(o 4% więcej). Przyczynami zwiększenia tych należności był wzrost liczby świadczeniobiorców
funduszu alimentacyjnego i jednocześnie dłużników tego funduszu, podwyższanie zasądzonych
alimentów oraz ograniczone możliwości skutecznego prowadzenia postępowań egzekucyjnych
(dłużnicy przebywający za granicą, dłużnicy bez ustalonego adresu zamieszkania).

Należności związane z udzielonymi dotacjami wynosiły 605 355,2 tys. zł, w tym zaległości 
602 793,5 tys. zł. Wynikały one z realizacji zadań zlecanych jst. Były wyższe – odpowiednio – o 3,9% 
oraz 4,8% niż w 2020 r. 

W 2021 r. Wojewoda podejmowała, na podstawie art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, 
działania nadzorcze w celu prawidłowej realizacji dochodów przez jednostki realizujące budżet 
w  części 85/18, w tym zmierzające do zmniejszenia kwoty zaległości. W ramach tych działań, służby 
Wojewody przeprowadziły 13 kontroli, obejmujących swym zakresem m. in. prawidłowość 
i terminowość pobierania dochodów budżetu państwa: jedną w podległej jednostce budżetowej oraz 
w 12 jst. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono przypadki nieterminowego 
przekazywania dochodów należnych budżetowi państwa. Do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrchunkowej w Rzeszowie wystosowano zawiadomienia 
o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pracowników dwóch urzędów
miejskich. Realizacja dochodów budżetowych, w tym kształtowanie się poziomu zaległości, było
również przedmiotem ocen i analiz (kwartalnych i rocznych), dokonywanych w oparciu
o przyjmowane sprawozdania wraz z częścią opisową, oraz informacje i wyjaśnienia.

Szczegółowe dane liczbowe, dotyczące dochodów budżetowych w części 85/18, zawarto w tabeli, 
stanowiącej załącznik nr 6.3. do Informacji. 

3.1.1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

Kontrolą w zakresie prawidłowości prowadzenia windykacji objęto pięć zaległości budżetowych12 na 
kwotę 615,2 tys. zł. Analiza tych spraw wykazała, że należności naliczano w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz rozstrzygnięciami właściwych organów, bezzwłocznie 
podejmowano działania windykacyjne, oraz że w sprawach cywilnoprawnych Wojewoda 
występowała na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.  

Po kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli nie formułowała uwag 
i wniosków w zakresie dochodów. 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W 2021 r., wydatki w części 85/18 budżetu państwa wynosiły 4 683 919,8 tys. zł, w tym wydatki 
niewygasające 12 629,7 tys. zł. Stanowiły one 106,7% wydatków określonych w ustawie budżetowej 
oraz 99,5% wydatków według planu po zmianach. W relacji do 2020 r. były większe o 13 447,3 tys. zł 
(o 0,3%).

12   Dobranych w sposób celowy, kierując się niewielkim zakresem dokonanych czynności windykacyjnych 
w powiązaniu z okresem przeterminowania i kwotą zaległości. 
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Analiza wydatków w ośmiu działach klasyfikacji budżetowej13 (w kwocie 4 539 500,2 tys. zł 
stanowiącej 96,9% łącznej kwoty wydatków w części 85/18) wykazała, że wydatki realizowano 
zgodnie z planem finansowym.  

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków w działach i rozdziałach, w części 85/18 budżetu 
państwa przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 6.4. do Informacji. 

Plan wydatków, ustalony do kwot z ustawy budżetowej na 2021 r., zwiększono środkami z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa o 13 104,7 tys. zł oraz z rezerw celowych tego budżetu o 438 630,4 tys. zł. 
Z rezerwy ogólnej wykorzystano 12 623,7 tys. zł (96,3% środków z tej rezerwy pozostających 
w budżecie części 85/18 po zmianach)14, a z rezerw celowych – 429 894,1 tys. zł  (98%)15.  

W wyniku szczegółowego badania zwiększeń w wysokości 62 830,2 tys. zł (100% zwiększeń środkami 
z rezerwy ogólnej i 9,1% zwiększeń środkami z rezerw celowych) ustalono, że wnioskowanie o środki 
z badanych rezerw wynikało z faktycznych potrzeb i było celowe, a przyznane środki wykorzystywano 
zgodnie z przeznaczeniem. Z przyczyn niezależnych od dysponenta części – zaistniałych po 
zwiększeniu budżetu w części 85/18 – nie wykorzystano 481 tys. zł przyznanych z rezerwy ogólnej 
(3,3% środków przyznanych z tej rezerwy16) oraz 6778,1 tys. zł z rezerw celowych (16,9% środków 
przyznanych z badanych rezerw celowych17). 

W 2021 r. Wojewoda wydała 63 decyzje, którymi zablokowała wydatki budżetowe w wysokości 
74 091,3 tys. zł. Stanowiły one 1,6% wydatków planowanych18. Zablokowane wydatki na dotacje dla jst 
wynosiły 59 741,5 tys. zł19 (1,5% dotacji planowanych dla jst20). Blokadami objęto 14 243,1 tys. zł z rezerw 
budżetu państwa (3,2% kwoty otrzymanej z rezerw budżetu państwa i pozostających w budżecie po 
zmianach), z  czego 1481,1 tys. zł z rezerwy ogólnej (11,3%) oraz 12 762 tys. zł z rezerw celowych  (2,9%)21.  

Główny wpływ na niewykorzystanie zablokowanych środków z rezerwy ogólnej (1000 tys. zł) miało 
sfinansowanie ze środków własnych Gminy Tuszów Narodowy, zadania Budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Jaślanach, przed wydaniem zarządzenia Prezesa RM w sprawie jego dofinansowania, 
co zostało ujawnione przez Gminę przy złożeniu wniosku o płatność, w dniu 7 grudnia 2021 r. 
Zablokowane środki z rezerw celowych przeznaczone były głównie na:  
− zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną (zablokowano 6086,6 tys. zł ponieważ

w wyniku szybkich i skutecznych działań zahamowano rozprzestrzenianie się choroby ASF,
co  skutkowało mniejszymi wydatkami na jej zwalczanie);

− realizację programu Posiłek w szkole i w domu (zablokowano 1009,4 tys. zł z uwagi na niższe koszty 
wynikające z ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych spowodowanych epidemią Covid-19);

− budowę nowego ocinka drogi wojewódzkiej Stalowa Wola – Zaklików (zablokowano 757,5 tys. zł
ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji spodowane wydaniem decyzji nakładającej
obowiązek sprządzenia dokumentów dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko);

− zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej w Tarnobrzegu (zablokowano
700,5 tys. zł ze względu na konieczność przesunięcia części robót na 2022 r., z uwagi na wystąpienie

13  Działy: 855 Rodzina, 852 Pomoc społeczna, 851 Ochrona zdrowia, 010 Rolnictwo i łowiectwo, 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 600 Transport i łączność, 801 Oświata 
i  wychowanie, 750 Administracja publiczna. 

14  W trakcie 2021 r. plan wydatków w części 85/18 zwiększono środkami z rezerwy ogólnej o 14 585,9 tys. zł. 
Kwota 1481,1 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody. Decyzją Ministra Finansów z 29 grudnia 
2021 r. plan zmniejszono – między innymi – o tę kwotę. Przy uwzględnieniu tej kwoty w planie, wskaźnik 
wykorzystania środków z rezerwy ogólnej wynosił 85,6%. 

15   W trakcie 2021 r. plan wydatków w części 85/18 zwiększono środkami z rezerw celowych o 451 100,1 tys. zł. 
Kwota 12 762 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody. Decyzją Ministra Finansów z 29 grudnia 
2021 r. plan zmniejszono – między innymi – o 12 469,6 tys. zł zablokowanych wydatków z rezerw celowych. 
Przy uwzględnieniu tej kwoty w planie, wskaźnik wykorzystania środków z rezerw celowych wynosił 95%. 

16   3,7% środków z rezerwy ogólnej pozostających w budżecie po zmianach.  
17   17,6% środków z badanych rezerw celowych pozostających w budżecie po zmianach. 
18   Decyzjami z 3 grudnia 2021 r. oraz 29 grudnia 2021 r. Minister Finansów (MF) zmniejszył plan wydatków 

w części 85/18 o kwotę 73 633 tys. zł, zablokowaną decyzjami Wojewody. Przy uwzględnieniu w planie tej 
kwoty, wydatki zablokowane stanowiły 1,5% planowanych.  

19   Bez  uwzględnienia zablokowanych dotacji dla jst na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 4057 tys. zł. 
20   1,4% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych dotacji dla jst, o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
21  3,1% przy uwzględnieniu w budżecie zablokowanych środków z rezerw budżetu państwa, o jakie zmniejszono plan 

decyzjami MF (10,2% w przypadku środków z rezerwy ogólnej oraz 2,8% w przypadku środków z rezerw celowych). 
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warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z procesem 
technologicznym); 

− podwyżki wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, pracowników wykonujących zawód medyczny, 
zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (zablokowano 689,1 tys. zł ze względu na 
powstałe osczędności, wynikające z absencji pracowników); 

− utworzenie klubu dziecięcego Bajkowy dworek (zablokowano 656 tys. zł z uwagi na rezygnację 
Gminy Chłopice z utworzenia klubu) 

Największą grupę wydatków22 wykonanych w 2021 r. stanowiły dotacje (89,8% ogółu wydatków). 
Wydatki bieżące jednostek budżetowych stanowiły 68,2% łącznej kwoty wydatków, wydatki 
majątkowe – 2%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,1%. Wydatki w grupach realizowano 
zgodnie z planem finansowym. Wykonano je w wysokościach nie mniejszych niż 98% planu po 
zmianach oraz 95,2% planu, przy uwzględnieniu kwot zablokowanych, o jakie zmniejszony został plan 
decyzjami Ministra Finansów (MF). 
Wykonane dotacje wynosiły 4 205 876,4 tys. zł (99,5% planu23 oraz 99% wykonania w 2020 r.), 
z czego: 
− dotacje celowe – 4 197 890,5 tys. zł (99,5% planu24); 
− dotacje dla gmin uzdrowiskowych – 4001,3 tys. zł (100% planu); 
− dotacje podmiotowe – 2608 tys. zł (100% planu); 
− dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych 

w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 736,2 tys. zł (80% planu); 
− rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 640,4 tys. zł (100% planu). 

Dotacje celowe dla jst wynosiły 4 044 809,6 tys. zł (99,5% planu25). Z kwoty tej dla gmin przeznaczono 
3 593 975,3 tys. zł (99,6% planu26), powiatów – 384 318,6 tys. zł (99,8% planu27), samorządu 
województwa – 43 542,7 tys. zł (91,2% planu28) – łącznie 4 021 836,6 tys. zł. Dotacje celowe, w ramach 
programów realizowanych przez jst z udziałem środków europejskich, wyniosły 22 973 tys. zł (99% 
planu29).  

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynosiły 139 566,2 tys. zł 
(100% planu); fundacji i stowarzyszeń – 3106,4 tys. zł (96% planu); pozostałych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 249,3 tys. zł (94% planu), a w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez inne podmioty niż 
jst – 159 tys. zł (96,9% planu30). 

Dotacje celowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jst ustawami wynosiły 3 696 797,9 tys. zł (99,6% planu31), na realizację własnych zadań bieżących jst 
– 321 946,7 tys. zł (98% planu), na zadania bieżące realizowane przez jst na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej – 3092,1 tys. zł (94% planu32). 

 
22   Grupy ekonomiczne zostały określone w art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz w załączniku nr 4 

do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1053, ze zm.). W grupie dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących jednostek 
budżetowych oraz wydatków majątkowych uwzględniono – odpowiednio – wydatki na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

23   98,1% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych (59 523,2 tys. zł), o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
24   98,1% przy uwzględnieniu kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
25   98,1% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
26   98,5% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
27   99,4% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
28   68,4% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzją MF, na co główny 

wpływ miała blokada 14 327,3 tys. zł niewykorzystanych środków na rekompensaty dla przewoźników 
z  tytułu stosowania ulg w przewozach pasażerskich, ze względu na ograniczenia w przejazdach wynikające 
z epidemii Covid-19. 

29   98,2% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
30   52,8% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
31   98,2% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzjami MF. 
32   51% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych o jakie zmniejszono plan decyzjami MF (przyczyny 

takiego wykonania podano w przypisie 22). 
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Analiza dotacji przekazanych przez Wojewodę na realizację wydatków klasyfikowanych do 8 działów 
(wymienionych w przypisie nr 13) – w łącznej wysokości 4 112 692,2 tys. zł tj. 97,8% dotacji ogółem 
– wykazała, że wydatkowanie środków na dotacje było celowe. Dysponent części 85/18 przestrzegał,
określonych w ustawie o finansach publicznych, terminów i obowiązków informacyjnych związanych
z udzieleniem dotacji. Główne cele, na jakie Wojewoda przeznaczyła analizowane dotacje, to: finansowanie 
lub dofinansowanie zadań w obszarze wsparcia rodziny; finansowanie lub dofinansowanie świadczeń 
pomocy społecznej oraz świadczeń alimentacyjnych; zapewnienie działalności Państwowej Straży 
Pożarnej; zapewnienie świadczeń ratownictwa medycznego; dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego; dopłaty dla przewoźników w celu rekompensaty utraconych dochodów 
z  tytułu stosowania ustawowych ulg przy sprzedaży biletów; zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Szczegółowym badaniem objęto próbę dotacji w wysokości 535 266,9 tys. zł, stanowiącą 12,5% 
zrealizowanych wydatków na dotacje (z majątkowymi), a to: 
- dla trzynastu jst33 na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus

– 330 972,7 tys. zł;
- dla dziesięciu jst34 na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz

na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 124 194,6 tys. zł;

- na dopłaty do paliwa rolniczego – 35 967,2 tys. zł;
- dla jst na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów

osuwiskowych ziemi – 8790,7 tys. zł (wydatki majątkowe), w tym realizowanych przez gminy
– 4559,7 tys. zł i powiaty – 4231 tys. zł;

- dla jst na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
– 22 910,9 tys. zł, w tym dla gmin – 22 298,9 tys. zł, powiatów – 598,3 tys. zł i samorządu
województwa podkarpackiego – 13,7 tys. zł;

- na realizację zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2020–2024 „Aktywna tablica” – 4651,1 tys. zł;

- dla jst na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
– 7779,7 tys. zł.

W wyniku badania próby wydatków na dotacje ustalono, że przestrzegano reguł dotyczących 
wysokości dofinansowania własnych zadań bieżących i inwestycyjnych jst, w umowach 
o dofinansowanie zadań zawarto postanowienia dotyczące obowiązku zwrotu dotacji w przypadku
obniżenia kosztów realizacji zadania, prawidłowo została określona wielkość naliczonych do wypłaty
kwot dotacji, przed przekazaniem środków oceniano rzeczywiste zapotrzebowanie, dotacje
przekazywane były na podstawie sporządzonych przez jednostki kalkulacji potrzeb, w terminach
i wysokościach umożliwiających realizację zadań. Dysponent weryfikował efekty i stopień realizacji
celu na podstawie przeprowadzonych kontroli i dokumentów przedstawionych przez beneficjentów.
W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości beneficjenci wzywani byli
do  skorygowania dokumentów rozliczeniowych lub zwrotu nadmiernie pobranej dotacji.
Zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło w terminie
określonym w art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 15zj ustawy
z 2  marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i  zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych35.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosiły 3145,2 tys. zł (98% planu oraz 90,6% 
wydatków wykonanych w 2020 r.). Finansowane były przede wszystkim stypendia dla uczniów 
(1280,4 tys. zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1121,8 tys. zł).   

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynosiły 382 834,3 tys. zł (99,5% planu36 oraz 118,7% 
wydatków zrealizowanych w 2020 r.). W ramach tej grupy ekonomicznej, wydatki na wynagrodzenia 

33  Gminy: Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Miasto i Gmina Dukla, Gmina Jarosław, Gmina Jasło, Miasto Jasło, 
Miasto i Gmina Kolbuszowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Leżajsk, Miasto Mielec, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, 
Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski, Miasto Tarnobrzeg. 

34   Gminy: Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Miasto Dębica, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jeżowe, Gmina 
i Miasto Kolbuszowa, Miasto Mielec, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Miasto Tarnobrzeg. 

35  Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm. 
36  97% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych decyzjami Wojewody, o jakie plan został zmniejszony 

decyzją MF. 



Wyniki kontroli 

11 
 

osobowe wyniosły 230 668,7 tys. zł (99,8% planu oraz 116,7% wydatków na wynagrodzenia 
poniesionych w 2020 r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto37 wynosiło 6635,3 zł (112,3% 
przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.). Wykazany wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikał 
z decyzji MF oraz Ministra Finansów Funduszy i Rozwoju Regionalnego (MFFiRR), podejmowanych na 
etapie opracowania ustawy budżetowej oraz w trakcie 2020 r.38 

Przeciętne zatrudnienie w części 85/18, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wynosiło 2897 
i w porównaniu do 2020 r. było wyższe o 110. Przeciętne zatrudnienie osób nieobjętych 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zwiększyło się o 93, członków korpusu służby cywilnej o 16, 
żołnierzy i funkcjonariuszy o jeden. Główną przyczyną wzrostu zatrudnienia (o 62) było przyjęcie do 
realizacji zadania związanego z działalnością dyspozytorni medycznych. Największe zmiany 
zatrudnienia – w porównaniu do 2020 r. – dotyczyły Inspekcji Sanitarnej (zwiększenie o 26 w związku 
z epidemią Covid-19)) oraz PUW (zwiększenie o 13, bez uwzględnienia zatrudnienia dyspozytorów 
medycznych39). 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 85/18 przedstawiono w tabeli stanowiącej 
załącznik nr  6.5.  do Informacji. 

Wydatki majątkowe w części 85/18 wynosiły 92 063,8 tys. zł (99,6% planu40 oraz 96,5% wydatków 
wykonanych w 2020 r.). Wykonanie tych wydatków na poziomie poniżej 80% planu było niezależne 
od dysponenta części 85/18 i zostało spowodowane: 
− rezygnacją Gminy Chłopice z utworzenia gminnego klubu dziecięcego, po podpisaniu umowy 

o dofinansowanie tego zadania41; 
− opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowych dwóch nowych odcinków dróg 

wojewódzkich, ze względu na konieczność opracowania raportu oddziaływania na  środowisko42; 
− opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece San w Sanoku 

wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką, ze względu na wydłużenie 
procedury wyboru wykonawcy43; 

− opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji żłobka „Muszelka” w Jarosławiu, spowodowanym epidemią 
Covid-1944 (wydatki na realizację żłobka w wysokości 888 tys. zł, jako niewygasające, zostały 
przeniesione do realizacji w 2022 r.); 

 
37   Na jednego pełnozatrudnionego 
38  W ustawie budżetowej na 2021 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 208 955 tys. zł, 

a  po nowelizacji tej ustawy – w wysokości 220 548 tys. zł – o 22 965,7 tys. zł więcej niż wykonanie w 2020 r. 
W wyniku decyzji MF oraz MFFiRR zwiększających plan środkami z rezerw celowych budżetu państwa, plan 
wydatków na wynagrodzenia osobowe zwiększono o 12 058,3 tys. zł, w tym o 10 911,8 tys. zł na  sfinansowanie 
podwyżek wynagrodzeń pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w wojewódzkiej 
i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Decyzją Ministra Finansów plan wynagrodzeń zmniejszono 
o 885,4 tys. zł zablokowane decyzjami Wojewody. Decyzjami Wojewody oraz kierowników podległych jednostek 
plan wynagrodzeń zmniejszono o 512,1 tys. zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki 
z  tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

39   Przyczyny zwiększenia zatrudnienia w PUW podano w części Informacji dotyczącej wydatków Urzędu. 
40  95,2% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych decyzjami Wojewody, o jakie plan został zmniejszony 

decyzjami MF. 
41   Wydatki majątkowe w dziale 855 Rodzina rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

§ 6330 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wynosiły 2879,6 tys. zł (78,3% planu po 
zmianach). Przy uwzględnieniu w planie kwoty zablokowanej (557 tys. zł), o jaką zmniejszono plan decyzją 
MF, wykonanie tych wydatków wynosiło 68%. 

42   Wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6530 Dotacja 
celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 
województwa wynosiły 2985,6 tys. zł (100% planu po zmianach). Przy uwzględnieniu w planie kwoty zablokowanej 
(763,4 tys. zł), o jaką zmniejszono plan decyzją MF, wykonanie tych wydatków wynosiło 79,6%. 

43   Wydatki majątkowe w dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 wynosiły 196,8 tys. zł (100% 
planu po zmianach). Przy uwzględnieniu w planie kwoty zablokowanej (182,8 tys. zł), o jaką zmniejszono plan 
decyzją MF, wykonanie tych wydatków wynosiło 51,8%. 

44   Wydatków majątkowych w dziale 855 rozdziale 85516 § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych nie zrealizowano.  
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− niezrealizowaniem zakupu specjalnego samochodu typu furgon dla Inspekcji Transportu
Drogowego, ze względu na brak ofert na dostawę samochodu do końca 2021 r.45 (wydatki
niewygasające w wysokości 300 tys. zł);

− niezrealizowaniem zakupu średnich i ciężkich samochodów dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, 
ze względu na brak możliwości zrealizowania zadania do końca 2021 r., od dnia nowelizacji ustawy 
budżetowej, w wyniku której przyznano środki46 (wydatki niewygasające w wysokości 8000 tys. zł);

− opóźnieniem prac przy rozbudowie i przebudowie Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu,
spowodowanym epidemią Covid-1947 (wydatki niewygasające w wysokości 726,7 tys. zł);

− opóźnieniem prac przy przebudowie i wyposażeniu budynku byłej szkoły w Podlesiu Machowskim,
w celu utworzenia dziennego domu seniora, spowodowanym epidemią Covid-1948 (wydatki
niewygasające w wysokości 340,1 tys. zł).

Według stanu na koniec 2021 r., zobowiązania w części 85/18 wynosiły 22 250,1 tys. zł i w całości były 
zobowiązaniami niewymagalnymi. Były wyższe o 4200,2 tys. zł (o 23,3%) od zobowiązań na koniec 
2020 r. Wynikały one głównie z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (15 200,7 tys. zł 
– 68,3% zobowiązań ogółem), pochodnych od wynagrodzeń (2878,5 tys. zł – 12,9%), zakupu energii
(1064,6 tys. zł – 4,8%), zakupu usług (573 tys. zł – 2,6%).

Realizacja wydatków w części 85/18 objęta była działaniami nadzorczymi i kontrolnymi dysponenta, 
o których mowa w art. 175 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W ramach tych działań
sporządzane były kwartalne analizy wykonania planu wydatków. Przed przekazaniem dotacji
oceniano rzeczywiste zapotrzebowanie. Środki przekazywane były zgodnie z planem finansowym, na
podstawie aktualnego harmonogramu realizacji wydatków, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb
i terminów płatności. Stopień realizacji zadań finansowanych środkami z dotacji oceniany był przy
opiniowaniu wniosków o zmiany w planie dotacji, podczas analizy i kontroli wniosków o przekazanie
dotacji oraz podczas weryfikowania informacji o wykorzystaniu dotacji. Tematyka 21 kontroli,
przeprowadzonych w 2021 r. przez pracowników PUW (101 kontroli jednostkowych), obejmowała
prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa.

Kontrolę wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przez wybrane powiaty na realizację zadań 
zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacji dochodów z tego tytułu 
przeprowadzono w trzech Starostwach Powiatowych (SP): w Jarosławiu, Mielcu i Ustrzykach Dolnych. 
Ustalono, że kontrolowane powiaty prawidłowo wykorzystały otrzymane środki dotacji w wysokości 
łącznie 940,7 tys. zł, przeznaczając je na realizację zadań oraz na obsługę administracyjną tych zadań. 
Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiaty te uzyskały dochody 
w wysokości 7845,5 tys. zł, większe od dochodów pozyskanych w roku 2020: o 24% w SP Jarosław, 
o 52% w SP Mielec oraz o 96,3% w SP Ustrzyki Dolne. Zostały one prawidłowo rozliczone i terminowo
odprowadzone na rachunek Wojewody oraz na dochody budżetów powiatów.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły w badanych powiatach 
łącznie 2383 tys. zł, z czego 2378 tys. zł były zaległościami. Co do zasady, prawidłowo podejmowane 
były działania windykacyjne wobec zaległości z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa, jednak ich skuteczność była niewielka. Wielkość wyegzekwowanych kwot – w stosunku 
do  wartości zaległości na koniec 2021 r. – kształtowała się na poziomie od 0,3% (Jarosław), poprzez 
5,61% (Ustrzyki Dolne) do 8,5% (Mielec). 

Szczegółowym badaniem objęto – po pięć w każdym kontrolowanym Starostwie – zaległości w łącznej 
wysokości 878,8 tys. zł i ustalono, między innymi, że:  
− w stosunku do badanych należności w SP Jarosław (16 tys. zł) nastąpiło przedawnienie, bowiem

upłynął okres ich dochodzenia, określony w art. 118 Kodeksu cywilnego49, a ponadto – nie
posiadając informacji, umożliwiających określenie stopnia prawdopodobieństwa zapłaty badanych

45   Wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 
wynosiły 299,8 tys. zł – 50% planu.  

46   Wydatki majątkowe w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75410 
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wynosiły 2947,8 tys. zł – 26,9% planu. 

47   Wydatki majątkowe w dziale 754 rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynosiły 
403 tys. zł – 35,7% planu. 

48   Wydatki majątkowe w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność wynosiły 682,3 tys. zł 
– 66,6% planu, a przy uwzględnieniu w planie kwoty zablokowanej (117,7 tys. zł), o jaką zmniejszono plan
decyzją MF – 59,8% planu.

49   Dz.U. 2020 r. poz. 1740, dalej: KC. 
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zaległości – dokonywano odpisów aktualizujących, naruszając przepis art. 35b ust. 1 ustawy 
o rachunkowości50;

− w dokumentacji dwóch spośród pięciu kontrolowanych dłużników, SP w Ustrzykach Dolnych
nie  posiadało dokumentów potwierdzających czynności egzekucyjne w latach 2020-2021, bowiem
nie występowano o takie informacje do komorników. W przypadku jednego dłużnika, u którego
nie prowadzono czynności egzekucyjnych od 2010 r., należność w kwocie 3,6 tys. zł uległa
przedawnieniu, lecz nie dokonano jej wyksięgowania z ksiąg rachunkowych Starostwa;

− we wszystkich badanych w SP w Mielcu przypadkach prowadzono działania zmierzające
do  odzyskania należnych kwot, jednakże w jednym przypadku, po stwierdzeniu przez sąd
zakończenia postępowania upadłościowego (październik 2011 r.) i wykreśleniu Spółki z KRS
w 2012 r., Starostwo nie podejmowało żadnych czynności aż do grudnia 2021 r.

Do Starostów skierowane zostały wystąpienia pokontrolne, w których zawarto wnioski w podjęcie 
skutecznych działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Wykonanie wydatków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
(dysponenta III stopnia51) 

Wydatki wykonane przez PUW w 2021 r. wynosiły 89 378 tys. zł (99,5% planu po zmianach52 oraz 
118% wydatków poniesionych w 2020 r.). W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki 
realizowano w planowanych wysokościach, a wykonanie w kwotach istotnie niższych niż 
przewidywano dotyczyło jedynie wydatków na zadania obronne oraz związanych ze świadczeniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej i ochroną zdrowia53. 

Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wynosiły 149,5 tys. zł (70,9% kwoty określonej 
w planie finansowym54), a wydatki bieżące jednostek budżetowych – w wysokości 86 062 tys. zł 
(98,9% planu55). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wynosiły 57 575,2 tys. zł 
i stanowiły 64,4% wszystkich wydatków bieżących jednostek budżetowych. Wydatki te zrealizowano 
na poziomie 99,5% kwoty określonej w planie. 

Przeciętna liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wynosiła 764,58 
i w porównaniu do 2020 r. była wyższa o 79,68. Główną przyczyną zwiększenia zatrudnienia była 
realizacja nowego zadania dotyczącego działalności dyspozytorni medycznych (w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych zwiększenie o 62,22), zatrudnienie dwóch nowych pracowników (dwa etaty) 
do realizacji spraw związanych z obsługą cudzoziemców oraz przedłużenie – w trakcie 2021 r. 
– zatrudnienia dziewięciu pracowników (7,7 etatu) realizujących zadania w ramach programu
Poprawa obsługi cudzoziemców przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców56.

50   Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). 
51   Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
52  97,7% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych, o jakie zmniejszono plan decyzją MF.  
53  W poszczególnych działach i rozdziałach wydatki PUW wykonano w wysokościach większych niż 90% 

planowanych. Wyjątek stanowiły wydatki:  
− w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, które wykonano 

w wysokości 3 tys. zł (22% planu), niewykorzystana kwota wynosiła 10,5 tys. zł;
− w dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki wykonano w wysokości 

105,4  tys. zł (71,2% planu), przy czym kwota wydatków zablokowanych, o jaką ostatecznie zmniejszono plan
wydatków decyzją Ministra Finansów, wynosiła 42 tys. zł – przy uwzględnieniu tej kwoty jako planowanej, 
wydatki w tym dziale i rozdziale wykonano w wysokości 55,5%, niewykorzystana kwota wynosiła 84,6 tys. zł; 

− w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne – wydatki wykonano 
w wysokości 3313,7 tys. zł (99,6% planu), przy czym kwota wydatków zablokowanych, o jaką ostatecznie 
zmniejszono plan wydatków decyzją Ministra Finansów, wynosiła 881,1 tys. zł – przy uwzględnieniu tej 
kwoty jako planowanej, wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 89,3%, a w rozdziale w wysokości 
78,8%, niewykorzystana kwota w rozdziale wynosiła 894,3 tys. zł;

− w dziale 851 rozdziale 85195 Pozostała działalność – wydatki wykonano w wysokości 489,9 tys. zł (79,3% 
planu), niewykorzystana kwota wynosiła 128,1 tys. zł).

54  Główny wpływ na stopień wykonania tych wydatków miało niskie wykorzystanie kwoty przewidzianej 
na  świadczenia dla dyspozytorów medycznych. Wydatki na świadczenia dla tych osób wykonano w wysokości 9,1% 
planu, a niewykorzystana kwota wynosiła 51,8 tys. zł. Rok 2021 był pierwszym rokiem realizacji tego zadania przez 
PUW i brak było danych do szczegółowego zaplanowania wydatków na świadczenia dla tych osób. 

55  98,9% przy uwzględnieniu w planie kwot zablokowanych, o jakie zmniejszono plan decyzją MFFiPR. 
56   Programu finansowany w ramach Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.  
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Wydatki majątkowe Urzędu wynosiły 3166,5 tys. zł (100% planu). Wykonano je w kwotach określonych 
w planie finansowym57. Plan wydatków majątkowych ustalony do kwot z ustawy budżetowej 
(3265 tys. zł) został w trakcie roku budżetowego zmniejszony do 3168,2 tys. zł, na co główny wpływ 
miała zmiana zakresu rzeczowego zadania Zakup specjalistycznego sprzętu na doposażenie wojewódzkich 
magazynów przeciwpowodziowych w celu prawidłowego funkcjonowania na wypadek wystąpienia 
zagrożenia powodziowego, w wyniku czego wydatki poniesione na to zadanie były o 363,6 tys. zł niższe 
niż planowano. Konieczność zmiany zakresu zadania wynikała z braku ofert na realizację niektórych 
dostaw do końca 2021 r., ze względu na epidemię Covid-19. Ponadto zrezygnowano z pięciu innych 
planowanych pierwotnie zadań, a do planu wprowadzono 10 nowych zadań. Zmiany te były celowe, 
wynikały z  faktycznych potrzeb PUW lub okoliczności niezależnych od Urzędu. 

Według stanu na koniec 2021 r. zobowiązania Urzędu wynosiły 6034,5 tys. zł i były w całości 
zobowiązaniami niewymagalnymi. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego – 3866,8 tys. zł (64,1% zobowiązań ogółem), pochodnych od wynagrodzeń – 744,5 tys. zł 
(12,3% zobowiązań ogółem), dostaw energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 218,4 tys. zł (3,6% 
zobowiązań ogółem). 

Szczegółowym badaniem objęto bieżące i majątkowe wydatki PUW w wysokości 7197,4 tys. zł. 
Stanowiły one 8,1% ogółu wydatków Urzędu oraz 36,2% wydatków pozapłacowych. Do badania 
wylosowano 46 zapisów o łącznej wartości 3297,4 tys. zł (3,7% ogółu wydatków)58. Metodą doboru 
celowego do próby dobrano 46 zapisów o łącznej wartości 3900 tys. zł. 

W wyniku badania stwierdzono, że realizacja zbadanych wydatków była zgodna z zasadami 
gospodarowania środkami publicznymi. Dokonywano ich zgodnie z planem finansowym. Były one 
celowe dla prawidłowej realizacji zadań przez Urząd, jego bezpiecznego funkcjonowania, utrzymania 
właściwego stanu technicznego i sanitarnego obiektów Urzędu, a także dla realizacji zadań Wojewody 
wynikających z  art. 16m ust. 1b ustawy z 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarz dentysty59 oraz 
w zakresie: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, orzekania o niepełnosprawności, orzekania 
o zdarzeniach medycznych.

Szczegółowym badaniem objęto cztery zamówienia publiczne udzielone w 2021 r.:  jedno – do którego 
stosowano przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych60 – oraz trzy zamówienia 
udzielone bez stosowania tej ustawy. Przedmiotem zamówienia udzielonego na  podstawie art. 275 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) było 
świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia budynków PUW. Badaniem zamówień, do których 
nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych, na  podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1 (o wartości 
nieprzekraczającej 130 tys. zł), objęto dwa zamówienia na dostawę dla PUW ochronnych maseczek 
medycznych61 oraz zamówienie na dostawę namiotów na  doposażenie wojewódzkich magazynów 
przeciwpowodziowych. Łączna kwota zamówień brutto, udzielonych w wyniku tych postępowań, wynosiła 
2665,8 tys. zł, a wydatków poniesionych w 2021 r. – 554,2 tys. zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w  zakresie: przygotowania i przeprowadzenia postępowań, udzielenia zamówień, wyboru trybu innego 
niż podstawowy, niezastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W wystąpieniu pokontrolnym po kontroli wykonania budżetu państwa w części 85/18 w 2020 r., 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułowała wniosków w zakresie wydatków. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W 2021 r. wydatki budżetu środków europejskich, w części 85/18, wyniosły 11 790,3 tys. zł (100% 
planu). W ustawie budżetowej zaplanowano je w wysokości 1063 tys. zł na realizację, przez Inspekcję 

57  W działach i rozdziałach wydatki majątkowe PUW wykonano w wysokościach nie mniejszych niż 99,9% planu. 
Nie wystąpiły przypadki blokowania wydatków majątkowych Urzędu. 

58   Losowania dokonano metodą monetarną MUS, tj. z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości, 
ze  zbioru zapisów na koncie 1300 Rachunek bieżący jednostki budżetowej – wydatki,  wygenerowanych 
z systemu finansowo-księgowego, dotyczących pozapłacowych wydatków bieżących oraz wydatków 
majątkowych, nie mniejszych niż 1000 zł Losowania dokonano ze zbioru 2247 zapisów o łącznej wartości 
19 087,6 tys. zł. 

59   Dz. U. z 2021 r. poz. 790 ze zm. 
60   Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. 
61   Zamówienia na dostawę maseczek FFP N-95 oraz maseczek trzywarstwowych zgodnych z normą 

EN 14683:2019. W 2021 r. nie udzielono innych zamówień związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem 
lub zwalczaniem epidemii Covid-19.  
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Sanitarną, projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie 
województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2.  

W trakcie roku budżetowego plan ten zwiększono środkami z pozycji 98 rezerw budżetu środków 
europejskich o 10 727,5 tys. zł, na realizację projektów przez Komendę Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej w Rzeszowie62. Na realizację wszystkich projektów wydatki z budżetu środków 
europejskich poniesiono w wysokościach przewidywanych w planie po zmianach63.  

W 2021 r. PUW nie planował i nie realizował wydatków z budżetu środków europejskich. 
Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków budżetu środków europejskich w części 85/18 
przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 6.6. do Informacji. 

3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych (za 2021 r.) łącznych sprawozdań dysponenta 
części 85/18: 
− 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-28UE); 

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

oraz sprawozdań w zakresie 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). 

Kontrolą objęto także sprawozdania dysponenta III stopnia, do sporządzenia których (spośród 
ww. sprawozdań) obowiązany był PUW: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-BZ1, Rb-N, Rb-Z. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części na podstawie sprawozdań 
jednostkowych podległych dysponentów. Sporządzono je terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych PUW 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.  

Na podstawie tych ustaleń Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała badane sprawozdania.  

Stosowana kontrola zarządcza zapewniała prawidłowość sporządzonych sprawozdań. 
  

 
62  Projekty: Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV, Zwiększenie skuteczności prowadzenia 

długotrwałych akcji ratowniczych, Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I. 
63  W trakcie 2021 r., na realizację projektu Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I, 

budżet w części 85/18 zwiększono o 6123 tys. zł. W związku z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie – lidera projektu – informującego o wniosku wykonawcy w sprawie zmiany 
terminu dostawy samochodów do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe oraz o podjęciu decyzji 
o wydłużeniu terminu dostawy do 15 lutego 2022 r., minister właściwy do spraw finansów, na wniosek 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, skorygował decyzję zwiększającą budżet w części 85/18 
o 5045,2 tys. zł. Po korekcie tej decyzji, do kwoty 946,8 tys. zł, na realizację tego projektu budżet w części 
85/18 zwiększony został łącznie o 2024,6 tys. zł. 
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4. WYNIKI KONTROLI REALIZACJI ZADAŃ NAŁOŻONYCH
NA WOJEWODĘ USTAWĄ O FUNDUSZU ROZWOJU
PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Minister Infrastruktury przyznał na 2021 r. dla województwa podkarpackiego środki w wysokości 
90 452,8 tys. zł, w tym: 50 389,2 tys. zł na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy o Funduszu oraz 
40 063,6 tys. zł na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy o Funduszu. W 2019 r. środki takie wyniosły 
19 640,4 tys. zł, a w 2020 r. – 52 251,1 tys. zł. 

Do Urzędu wpłynęło 45 wniosków organizatorów o objęcie dopłatą z Funduszu w 2021 r. na kwotę 
58 091,4 tys. zł. W 2019 r. takich wniosków wpłynęło 20, a w 2020 r. – 51. Wnioski złożone na 2021 r. 
(45) zostały zakwalifikowane do dofinansowania jako spełniające przepisy ustawy o Funduszu.
Na dzień rozstrzygnięcia naboru, do objęcia dopłatą wszystkich zakwalifikowanych wniosków
brakowało kwoty 7702,2 tys. zł.

Na 2021 r. zawarto 43 umowy o dopłatę z organizatorami przewozów autobusowych na kwotę 
51 333,6 tys. zł, a przekazano im 38 441,7 tys. zł. Na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. 
zawarto 39 umów (do wysokości dostępnej alokacji) zaś cztery umowy podpisano w trakcie roku 
2021, na bazie powstałych oszczędności i po przyznaniu przez Ministra Infrastruktury dodatkowych 
środków na podstawie art. 28 ust. 5 i 6 ustawy o Funduszu, w październiku 2021 r.  

Kwota wykorzystanych środków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 38 358,6 tys. zł, co stanowiło 
74,7% przyznanych i 99,8% przekazanych środków. 

W 2021 r. dofinansowaniem objęto ogółem 343 linie autobusowe, w 2020 r. – 329, a w 2019 r. – 176 

Kwota przyznanych i przekazanych środków w 2019 r. wynosiła – odpowiednio: 3391,6 tys. zł oraz 
1632,3 tys. zł, a w 2020 r. - 29 972,1 tys. zł oraz 16 861,5 tys. zł.  

Na podstawie analizy 10 wniosków o objęcie w 2021 r.  dopłatą, w wyniku których podpisano umowy 
na kwotę 23 796,5 tys. zł (tj. 46,4% przyznanych umowami środków) stwierdzono, że: 
a) Wojewoda prawidłowo dokonała oceny i wyboru wniosków, w szczególności m.in. złożone wnioski

zawierały dane wymagane art. 24 ust. 6 ustawy o Funduszu; przy ich rozpatrywaniu brano pod
uwagę kryteria określone w art. 25 ust. 1-3 ustawy o Funduszu oraz uwzględniono przepisy
rozporządzenia w sprawie wniosków o objęcie dopłatą64; poinformowano organizatorów
przewozów autobusowych o objęciu dopłatą ze środków Funduszu, zgodnie z art. 25 ust. 4
ww. ustawy.

b) umowy z organizatorami (jst) zawierały wszystkie istotne elementy, określone w art. 27 ust. 2
ustawy o Funduszu;

c) przed przyznaniem dopłaty weryfikowano spełnienie warunków, o których mowa w art. 23 ust. 2
ustawy o Funduszu, w tym: sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi
w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego;

d) Wojewoda niezwłocznie, po uzyskaniu dofinansowania od dysponenta Funduszu, przekazywała
dopłatę na wskazany rachunek bankowy organizatora;

e) w jednym przypadku (na 37), na kwotę 266,3 tys. zł, wniosek o dopłatę został doręczony przez
organizatora po upływie terminu wynikającego z umowy – w związku z tym, na podstawie art. 14
ust. 5 pkt 1 ustawy o Funduszu, nie przekazano środków organizatorowi.

Wojewoda niezwłocznie – po otrzymaniu od Ministra Infrastruktury informacji o kwocie środków 
zaplanowanych na rok 2021 na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych 
– zamieściła w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej Urzędu informacje
wymagane art. 24 ust. 4 ustawy o Funduszu.

64   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą 
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
(Dz. U. poz. 1514) oraz z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. poz. 582) – dalej: rozporządzenie w sprawie wniosków 
o objęcie dopłatą.
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W 2021 r. nie wystąpiły przypadki opóźnień w przekazywaniu środków Funduszu organizatorom 
z przyczyn braku środków dostępnych na rachunku Funduszu. Wojewoda przekazywała dopłatę 
na rachunek bankowy organizatora niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania od dysponenta 
Funduszu i zweryfikowaniu wniosku o dopłatę, tj. zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 i 8 ustawy 
o Funduszu i postanowieniami umowy. Urząd prowadził wyodrębniony rachunek bankowy dla
środków Funduszu oraz wyodrębnioną ewidencję księgową zdarzeń, związanych z dofinansowaniem
zadań na terenie województwa.

W 2021 r. nie stwierdzono, by w Urzędzie środki Funduszu były wykorzystywane na cele niezwiązane 
z dofinansowaniem przewozów autobusowych. Wojewoda nie dokonywała kwartalnej analizy 
zaangażowania środków przewidzianych dla województwa na dofinansowanie przewozów 
autobusowych po zakończeniu odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału 2021 r. 
W okresie tym obowiązywały przepisy epizodyczne działu IV ustawy o Funduszu, które 
zobowiązywały Wojewodę do dokonania analizy zaangażowania środków Funduszu raz w roku, 
według stanu na dzień 31 sierpnia. Wojewoda na dzień 31 sierpnia 2021 r. dokonała analizy 
zaangażowania środków na dofinansowanie przewozów autobusowych przewidzianych dla 
województwa na rok 2021 oraz terminowo przekazała te informacje dysponentowi Funduszu, 
w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Stwierdzono osiem przypadków zwrotów dopłat do przewozów autobusowych, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegających zwrotowi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o Funduszu. Dotyczyły one łącznie kwoty 278,6 tys. zł65, w tym: 
− jeden przypadek na kwotę 26,7 tys. zł – z uwagi na niewykorzystanie przez organizatora środków

Funduszu oraz niedokonanie ich zwrotu w terminie do 25 stycznia 2022 r., do czego zobowiązywał
§ 5 ust. 1 umowy (kwota dopłaty zwrócona na rachunek Urzędu w dniu 15 lutego 2022 r.
wraz z należnymi odsetkami w wysokości 64 zł);

− siedem przypadków na kwotę 251,9 tys. zł – z uwagi na zawyżenie przez organizatorów dopłaty na
niektórych liniach autobusowych, wykazane w rozliczeniu końcowym (kwoty dopłaty zwrócone na
rachunek Urzędu w okresie od 25 marca do 31 marca 2022 r., wraz z należnymi odsetkami
w wysokości 1803,66 zł).

W 2021 r. nie wystąpiły przypadki objęcia dopłatą środkami Funduszu linii komunikacyjnych 
przebiegających przez teren innych województw. Wojewoda przestrzegała uregulowań zawartych 
w porozumieniu z dysponentem Funduszu. Wojewoda występowała do dysponenta Funduszu 
z wnioskami kwartalnymi o przekazanie środków, a opóźnienia od jednego do trzech dni roboczych 
w ich złożeniu spowodowane były potrzebą rzetelnego zweryfikowania wniosków i były uzgodnione 
z dysponentem Funduszu. 

W 2021 r. Wojewoda przeprowadziła sześć kontroli problemowych (planowych) w zakresie 
prawidłowości wykonywania zadań, na które została udzielona dopłata do przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. Kontrolami objęto dofinansowanie w kwocie 7890,3 tys. zł,
co stanowiło 47% środków przekazanych organizatorom i 15% liczby organizatorów, którym
przekazano dopłatę w 2020 r. Wojewoda wypełniła limity kontroli, określone w art. 18 ust. 2 ustawy
o Funduszu. W trakcie tych kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na: nieutworzeniu
i nieprowadzeniu wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu, nieterminowym
przesyłaniu do Wojewody uwierzytelnionych kopii umów o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego oraz nieterminowym przekazywaniu kwartalnych informacji z realizacji
umowy, a także wskazywaniu błędnej podstawy prawnej w umowach o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego. W wyniku tych kontroli wydano zalecenia i wnioski do usunięcia
nieprawidłowości. W 2021 r. Urząd nie przeprowadzał kontroli doraźnych w powyższym zakresie,
z uwagi na brak skarg czy zleceń przez dysponenta Funduszu.

Sprawozdania kwartalne i roczne z realizacji zadań Wojewody w ramach Funduszu zostały terminowo 
przekazane Ministrowi Infrastruktury. Jednodniowe opóźnienie w przekazaniu sprawozdania 
za  I kwartał 2021 r. nie było zawinione przez Urząd. 

Kontrolą w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego objęto trzy
Starostwa Powiatowe: w Jarosławiu, Mielcu i Ustrzykach Dolnych. Stwierdzono, że środki z Funduszu
otrzymane przez nie w 2021 r. w kwocie 11 866,3 tys. zł, zostały przeznaczone na dopłaty do kosztów
utrzymania linii komunikacyjnych funkcjonujących w ramach publicznego transportu zbiorowego na

65   Organizatorzy dokonali zwrotów w wyniku działań Urzędu. 
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terenach tych powiatów. Wnioski o dopłatę oraz rozliczenia otrzymanych środków zostały 
sporządzone w terminach i na zasadach określonych w umowach, zawartych pomiędzy Wojewodą 
Podkarpackim a każdym z Powiatów. Prowadzono odrębną ewidencję księgową otrzymanych 
środków oraz wydatków objętych dopłatą, zgodnie z wymogami art. 15 ustawy o Funduszu. Nie 
stwierdzono przypadków pobrania środków z Funduszu w nadmiernej wysokości, wykorzystania ich 
niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych przypadków, które uzasadniałyby ich zwrot przez Starostwo 
do Wojewody. 

W wyniku wykorzystania środków z Funduszu, w każdym Powiecie, w stosunku do roku 2020, 
zwiększyła się dostępność połączeń autobusowych, i tak: 
− w powiecie jarosławskim o 15 zwiększyła się liczba linii komunikacyjnych, o ponad 82 tys. wzrosła

liczba przewożonych pasażerów, o ok. 43,5 tys. zwiększyła się liczba kursów;
− w powiecie mieleckim utworzono cztery nowe linie komunikacyjne oraz przeprowadzono

modyfikację przebiegu 32 linii komunikacyjnych poprzez dodanie przystanku (przystanków)
w nowej miejscowości (miejscowościach), które dotąd były pozbawione dostępu do publicznego
transportu zbiorowego;

− w powiecie bieszczadzkim na dwóch liniach komunikacyjnych zmieniono przystanki, godziny
odjazdów i trasy przejazdów; przywrócono przewozy na linii komunikacyjnej, na której w 2020 r.
przewozy nie były wykonywane oraz z jednej linii komunikacyjnej utworzono dwie, przy czym
jedną z nich wydłużono o dwa przystanki, na drugiej zmniejszono liczbę przystanków zachowując
długość linii komunikacyjnej.

Do Starostów skierowane zostały wystąpienia pokontrolne, zawierające pozytywne oceny 
wykorzystania środków Funduszu.  
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5. INFORMACJE DODATKOWE
Kontrolę rozpoczęto 12 stycznia 2021 r., czynności kontrolne zakończono 1 kwietnia 2022 r. 

Wystąpienie pokontrolne, niezawierające wniosków, zostało doręczone Wojewodzie Podkarpackiemu 
w dniu 13 kwietnia 2022 r.  

Wojewoda nie wniosła zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 
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6. ZAŁĄCZNIKI

6.1.  WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 

działalności* 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart P 

Delegatura 
w Rzeszowie 

2. Powiat Jarosławski – Starostwo Powiatowe Antoni Kłopot P 
Delegatura 

w Rzeszowie 

3. Powiat Mielecki – Starostwo Powiatowe Stanisław Lonczak P 
Delegatura 

w Rzeszowie 

4. Powiat Bieszczadzki – Starostwo Powiatowe 
w Ustrzykach Dolnych Marek Andruch P 

Delegatura 
w Rzeszowie 

* Użyty skrót oznacza: P – ocena pozytywna, O – w formie opisowej, N – negatywna
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6.2. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/18 – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/18 – województwo podkarpackie dokonano stosując 
kryteria66 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych 
w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 roku67. 

Dochody (D)68:  96 421,8 tys. zł 

Wydatki (W)69:  4 695 710,1 tys. zł  

Łączna kwota (G = D + W): 4 792 131,9 tys. zł  

Waga dochodów w łącznej kwocie (Wd = D : G) (Wd = 0,0201) 

Waga wydatków w łącznej kwocie: (Ww = W : G) (Wd = 0,9799) 

Nieprawidłowości w dochodach:  nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):   pozytywna – 5 punktów 

Nieprawidłowości w wydatkach:  nie stwierdzono 

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   pozytywna – 5 punktów 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO70: Od x Wd +Ow x Ww 

ŁO = 5 x 0,0201 + 5 x 0,9799 = 0,1005 + 4,8995 = 5 

Opinia o sprawozdaniach:   pozytywna 

Ocena ogólna:  pozytywna 

66  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
67   Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
68   W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie 

są badane dochody lub windykacja należności (analiza porównawcza) nie dokonuje się oceny cząstkowej 
dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 

69  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie 
z  wydatkami, które nie wygasły z upływem roku. 

70   ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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6.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/18 – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

w tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 
Ogółem część 85/18 woj. podkarpackie 80 559,9 81 384,0 96 421,8 119,7 118,5 
w tym: 

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 8481,1 8655,0 9414,6 111,0 108,8 
1.1. 01008 - Melioracje wodne 0,4 0,0 0,0 x x 

1.2. 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno - Spożywczych 79,5 60,0 466,2 586,4 777,0 

1.3. 01032 - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 643,7 421,0 573,0 89,0 136,1 

1.4. 01033 - Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 377,3 458,0 337,1 89,3 73,6 
1.5. 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii 7366,9 7713,0 6881,8 93,4 89,2 
1.5.4. § 0690 - Wpływy z różnych opłat 1140,4 1075,0 1037,0 90,9 96,5 
1.5.6. § 0830 - Wpływy z usług 6122,5 6619,0 5735,0 93,7 86,6 
1.6. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2,0 0,0 0,0 x x 
1.7. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,6 0,0 0,0 x x 
1.8. 01095 - Pozostała działalność 10,7 3,0 1156,5 10 808,4 38 549,7 
2. 020 - Leśnictwo 0,9 0,0 4,1 455,6 x 
2.1. 02078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,0 0,0 3,8 x x 
2.2. 02095 - Pozostała działalność 0,9 0,0 0,3 33,3 x 
3. 050 - Rybołówstwo i rybactwo 0,1 0,0 0,0 x x 
3.1 05003 - Państwowa Straż Rybacka 0,1 0,0 0,0 x x 
4. 100 - Górnictwo i kopalnictwo 29,8 28,0 29,3 98,3 104,6 
4.1. 10095 - Pozostała działalność 29,8 28,0 29,3 98,3 104,6 
5. 500 - Handel 299,4 100,0 402,8 134,5 402,8 
5.1. 50001 - Inspekcja Handlowa 299,4 100,0 402,8 134,5 402,8 
6. 600 - Transport i łączność 1133,9 1126,0 1509,5 133,1 134,1 
6.1. 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 8,8 0,0 333,2 3786,4 x 
6.2. 60004 - Lokalny transport zbiorowy 30,9 0,0 26,8 86,7 x 
6.3. 60031 - Przejścia graniczne 983,4 963,0 1029,1 104,6 106,9 
6.4. 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego - 5,9 3,0 4,4 - 74,6 146,7 
6.6. 60095 - Pozostała działalność 104,7 160,0 116,0 110,8 72,5 
7. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 31 424,2 33 550,0 40 826,9 129,9 121,7 
7.1. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 424,2 33 550,0 40 826,9 129,9 121,7 

7.1.5. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 

31 294,7 33 547,0 40 278,0 128,7 120,1 

8. 710 - Działalność usługowa 759,5 196,0 430,3 56,7 219,5 
8.1. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 2,9 6,0 5,4 186,2 90,0 
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8.2. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,0 0,0 0,1 x x 
8.3. 71015 - Nadzór budowlany 756,6 190,0 424,8 56,1 223,6 
9. 750 - Administracja publiczna 6257,4 10 636,0 8858,9 141,6 83,3 
9.1. 75011 - Urzędy wojewódzkie 6210,1 10 556,0 8798,8 141,7 83,4 

9.1.7. 

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

844,7 1846,0 1965,0 232,6 106,4 

9.1.13. § 0930 - Wpływy z opłat paszportowych oraz 
pozostałych opłat konsularnych 3869,8 7000,0 4973,3 128,5 71,0 

9.2. 75045 - Kwalifikacja wojskowa 0,0 0,0 0,8 x x 

9.3. 75046 - Komisje egzaminacyjne 47,3 80,0 59,3 125,4 74,1 

10. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 679,7 208,0 362,6 53,3 174,3 

10.1. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 
Pożarnej 430,7 48,0 42,9 10,0 89,4 

10.2. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 249,0 160,0 294,6 118,3 184,1 

10.3. 75414 - Obrona cywilna 0,0 0,0 25,1 x x 
11. 755 - Wymiar sprawiedliwości 3,2 0,0 0,2 6,3 x 
11.1. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 3,2 0,0 0,2 6,3 x 
12. 758 - Różne rozliczenia 0,0 0,0 6,6 x x 
12.1. 75814 - Różne rozliczenia finansowe 0,0 0,0 6,6 x x 
13. 801 - Oświata i wychowanie 88,9 12,0 153,7 172,8 1280,8 

13.1. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 11,0 0,0 24,6 223,6 x 

13.2. 80104 - Przedszkola 65,8 0,0 110,5 167,9 x 
13.3 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 0,0 0,0 2,3 x x 
13.4. 80136 - Kuratoria oświaty 4,7 5,0 5,2 110,6 104,0 

13.5. 

80149-Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych I innych formach 
wychowania przedszkolnego 

0,5 0,0 0,0 x x 

13.6. 
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych 

0,6 0,0 1,6 266,7 x 

13.7. 80195 - Pozostała działalność 6,3 7,0 9,5 150,8 135,7 
14. 851 - Ochrona zdrowia 5465,4 5535,0 6069,8 111,1 109,7 
14.1. 85111 - Szpitale ogólne 0,0 0,0 0,6 x x 
14.2. 85132 - Inspekcja Sanitarna 4866,9 5345,0 5629,3 115,7 105,3 
14.2.7. § 0830 - Wpływy z usług 4071,0 4363,0 4676,8 114,9 107,2 
14.4. 85141 - Ratownictwo medyczne 126,4 0,0 16,0 12,6 x 

14.5. 
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

21,2 0,0 19,4 91,3 x 

14.6. 85195 - Pozostała działalność 8,0 40,0 0,0 x x 
15. 852 - Pomoc społeczna 2303,6 1300,0 2233,5 97,0 171,8 
15.1. 85202 - Domy pomocy społecznej 4,2 0,0 0,8 19,0 x 
15.2. 85203 - Ośrodki wsparcia 674,4 400,0 420,8 62,4 105,2 
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15.3. 

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

4,5 0,0 13,8 306,7 x 

15.4. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61,8 0,0 54,7 88,5 x 

15.5. 85216 - Zasiłki stałe 305,7 0,0 326,9 106,9 x 
15.6. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,1 0,0 0,0 x x 

15.6.1. § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,1 0,0 0,0 x x 

15.7. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 3,2 0,0 1,4 43,8 x 

15.8. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 1066,5 900,0 1296,2 121,5 144,0 

15.8.3. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 

1057,3 900,0 1259,7 119,1 140,0 

15.9. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 10,6 0,0 9,4 88,7 x 
15.10. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,0 0,0 33,9 x x 
15.11. 85295 - Pozostała działalność 172,6 0,0 75,6 43,8 x 

16. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 587,7 500,0 743,8 126,6 148,8 

16.1. 85321 - Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 182,6 160,0 166,0 90,9 103,8 

16.2. 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy 0,0 0,0 70,6 x x 
16.3. 85333 - Powiatowe urzędy pracy 405,1 340,0 507,2 125,2 149,2 
17. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 29,6 0,0 62,3 210,5 x 
17.1. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 0,0 0,0 2,3 x x 

17.2. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o  charakterze 
socjalnym 29,6 0,0 60,0 202,7 x 

18. 855 - Rodzina 22 760,0 19 360,0 24 973,2 109,7 129,0 
18.1. 85501 - Świadczenia wychowawcze 2866,5 1860,0 3638,5 126,9 195,6 

18.1.4. 

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

2471,8 1700,0 3176,9 128,5 186,9 

18.2. 

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

19 831,3 17 500,0 21 252,4 107,2 121,4 

18.2.5. 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 

15 543,2 15 000,0 17 169,7 110,5 114,5 

18.2.6. 

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

3846,4 2000,0 3657,6 95,1 182,9 

18.3. 85503 - Karta Dużej Rodziny 10,6 0,0 6,8 64,2 x 
18.4. 85504 - Wspieranie rodziny 3,3 0,0 41,3 1251,5 x 
18.5. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 46,1 0,0 0,0 x x 
18.6. 85508 - Rodziny zastępcze 0,9 0,0 0,2 22,2 x 
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18.7. 

85513 - Składki na ubezpieczenia 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 

1,3 0,0 10,2 784,6 x 

18.8. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku  
do lat  3 0,0 0,0 23,8 x x 

19. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 183,1 132,0 254,6 139,0 192,9 
19.1. 90014 - Inspekcja Ochrony Środowiska 183,0 132,0 253,2 138,4 191,8 

19.2. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,1 0,0 1,4 1400,0 x 

20. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72,3 46,0 85,2 117,8 185,2 
20.1. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30,0 0,0- 37,4 124,7 x 
20.2. 92121 - Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 42,3 46,0 47,8 113,0 103,9 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
zwryfikowanych przez NIK. 
1 Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190 ze zm.). 
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6.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/18 – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Lp. Wyszczególnienie 

2020 2021 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie 

Ustawa/ 
Plan 

finansowy 

Budżet po 
zmianach/ 

Plan 
finansowy 

po 
zmianach 

Wykonanie 

w tym: 

wydatki 
niewy- 

gasające 
tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
Ogółem, w tym: 4 535 041,0 4 290 319,0 4 570 682,5 4 551 071,2 11 571,0 100,4 106,1 99,6 

1. 
010 - Rolnictwo  
i łowiectwo 156 198,4 103 035,0 179 727,9 178 672,3 0,0 114,4 173,4 99,4 

1.1. 

01005 - Prace 
geodezyjno- 
-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

29 273,8 29 365,0 30 976,0 30 976,0 0,0 105,8 105,5 100,0 

1.1.1. 

§ 6258 - Dotacja celowa 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach 
budżetu środków
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

3931,9 11 679,0 10 893,2 10 893,2 0,0 277,0 93,3 100,0 

1.2. 01009 - Spółki wodne 2459,7 700,0 2608,0 2608,0 0,0 106,0 372,6 100,0 

1.3. 
01010 - Infrastruktura 
wodociągowa 
 i sanitacyjna wsi 

0,0 0,0 1777,0 1777,0 0,0 x x 100,0 

1.4. 

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

18 245,8 6396,0 32 927,9 32 750,8 0,0 179,5 512,1 99,5 

1.4.1 
. 

§ 4590 - Kary
i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób
fizycznych 

750,9 60,0 11 050,7 11 050,7 0,0 1471,
7 18 417,8 100,0 

1.5. 

01023 - Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów  
Rolno-Spożywczych 

2034,0 2334,0 2370,1 2362,1 0,0 116,1 101,2 99,7 

1.6. 
01032 - Państwowa 
Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 

11 637,7 11 226,0 11 307,0 11 307,0 0,0 97,2 100,7 100,0 

1.7. 
01033 - Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

11 441,3 11 007,0 12 000,7 11 783,4 0,0 103,0 107,1 98,2 

1.8. 
01034 - Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

34 295,8 32 875,0 36 308,2 35 904,6 0,0 104,7 109,2 98,9 

1.8.1. 
§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 

16 640,7 16 794,0 17 121,5 17 117,7 0,0 102,9 101,9 100,0 

1.9. 
01041 - Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

5900,2 7430,0 7430,0 7235,7 0,0 122,6 97,4 97,4 
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1.10. 
01095 - Pozostała 
działalność 40 910,1 1702,0 42 023,0 41 967,7 0,0 102,6 2465,8 99,9 

1.10.
1. 

§ 2010 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych 
zadań zleconych 
gminom (związkom 
gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami

35 986,7 2,0 36 016,8 35 969,0 0,0 100,0 1 798 
450,0 99,9 

2. 
600 - Transport 
I łączność 97 077,7 80 508,0 85 518,1 81 421,6 478,1 83,9 101,1 95,2 

2.1 
60003 - Krajowe 
pasażerskie przewozy 
autobusowe 

32 336,0 52 750,0 38 422,7 34 332,8 0,0 106,2 65,1 89,4 

2.1.1. 

§ 2210 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania
zlecone ustawami 
realizowane przez 
samorząd województwa 

32 336,0 52 750,0 38 422,7 34 332,8 0,0 106,2 65,1 89,4 

2.2. 
60013 - Drogi publiczne 
wojewódzkie 7285,3 0,0 2985,6  985,6 0,0 41,0 x 100,0 

2.3. 
60014 - Drogi publiczne 
powiatowe 0,0 0,0 263,3 263,3 0,0 x x 100,0 

2.4. 
60016 - Drogi publiczne 
gminne 0,0 0,0 196,8 196,8 0,0 x x 100,0 

2.5. 
60017 - Drogi 
wewnętrzne 0,0 0,0 1240,6 1240,6 0,0 x x 100,0 

2.6. 
60031 - Przejścia 
graniczne 21 250,0 19 843,0 24 894,4 24 893,9 178,1 117,1 125,5 100,0 

2.7. 
60055 - Inspekcja 
Transportu Drogowego 6946,0 7048,0 7878,1 7878,1 300,0 113,4 111,8 100,0 

2.8. 
60078 - Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

28 607,9 0,0 8805,5 8805,5 0,0 30,8 x 100,0 

2.9. 
60095 - Pozostała 
działalność 652,5 867,0 831,1 825,0 0,0 126,4 95,2 99,3 

3. 
750 - Administracja 
publiczna 85 373,5 92 208,0 93 942,8 91 898,9 0,0 107,6 99,7 97,8 

3.1. 
75011 - Urzędy 
wojewódzkie 78 387,2 84 455,0 85 891,6 84 143,4 0,0 107,3 99,6 98,0 

3.1.1. 

§ 2010 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu
państwa na realizację 
zadań bieżących 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych
zadań zleconych 
gminom (związkom 
gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami

17 739,0 21 796,0 21 323,2 19 644,4 0,0 110,7 90,1 92,1 

3.1.2. 
§ 4020 - Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby cywilnej 

32 618,7 33 551,0 33 874,7 33 874,1 0,0 103,8 101,0 100,0 

3.2. 
75018 - Urzędy 
marszałkowskie 77,0 78,0 78,0 78,0 0,0 101,3 100,0 100,0 

3.3. 
75045 - Kwalifikacja 
wojskowa 1064,3 1698,0 1746,2 1625,3 0,0 152,7 95,7 93,1 

3.4. 
75046 - Komisje 
egzaminacyjne 38,3 46,0 54,2 46,9 0,0 122,5 102,0 86,5 

3.5. 
75081 - System 
powiadamiania 
ratunkowego 

5439,4 5698,0 5867,8 5700,3 0,0 104,8 100,0 97,1 
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3.6. 
75084 - Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad 
dialogu społecznego 

196,3 216,0 216,0 216,0 0,0 110,0 100,0 100,0 

3.7. 
75095 - Pozostała 
działalność 171,0 17,0 89,0 89,0 0,0 52,0 523,5 100,0 

4. 
754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

195 363,8 190 598,0 196 722,9 196 689,3 8 726,7 100,7 103,2 100,0 

4.1. 

75410 - Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

14 792,3 19 313,0 21 335,6 21 335,3 8000,0 144,2 110,5 100,0 

4.2. 
75411 - Komendy 
powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

175 207,0 168 475,0 173 067,5 173 065,9 726,7 98,8 102,7 100,0 

4.2.1. 

§ 2110 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu
administracji rządowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

166 557,2 167 475,0 171 937,5 171 936,2 0,0 103,2 102,7 100,0 

4.3. 75414 - Obrona cywilna 3878,8 1210,0 1004,8 973,1 0,0 25,1 80,4 96,8 

4.4. 
75415 - Zadania 
ratownictwa górskiego  
i wodnego 

100,0 140,0 140,0 140,0 0,0 140,0 100,0 100,0 

4.5. 
75421 - Zarządzanie 
kryzysowe 765,6 1460,0 875,0 875,0 0,0 114,3 59,9 100,0 

4.6. 
75478 - Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 x x 100,0 

4.7. 
75495 - Pozostała 
działalność 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

5. 
801 - Oświata 
i wychowanie 117 289,1 16 749,0 132 494,6 131 542,0 0,0 112,2 785,4 99,3 

5.1. 
80101 - Szkoły 
podstawowe 2160,3 0,0 7334,7 7213,0 0,0 333,9 x 98,3 

5.2. 
80102 - Szkoły 
podstawowe specjalne 70,5 0,0 371,0 350,4 0,0 497,0 x 94,4 

5.3. 

80103 - Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

12 301,8 0,0 12 708,8 12 656,2 0,0 102,9 x 99,6 

5.3.1. 

§ 2030 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 
(związków gmin, 
związków
powiatowo- 
-gminnych) 

12 284,1 0,0 12 682,7 12 630,1 0,0 102,8 x 99,6 

5.4. 80104 - Przedszkola 61 646,3 0,0 67 748,8 67 575,1 0,0 109,6 x 99,7 

5.4.1. 

§ 2030 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań
bieżących gmin 
(związków gmin, 
związków 
powiatowo- 
-gminnych) 

61 643,8 0,0 65 413,9 65 333,9 0,0 106,0 x 99,9 

5.5. 
80105 - Przedszkola 
specjalne 197,0 0,0 233,9 229,0 0,0 116,2 x 97,9 

5.6. 
80106 - Inne formy 
wychowania 
przedszkolnego 

2658,3 0,0 2602,2 2598,3 0,0 97,7 x 99,9 

5.7. 80115 - Technika 1985,5 0,0 216,0 215,1 0,0 10,8 x 99,6 
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5.8. 
80116 - Szkoły 
policealne 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

5.9. 
80117 - Branżowe 
szkoły I i II stopnia 467,8 0,0 166,0 166,0 0,0 35,5 x 100,0 

5.10. 
80120 - Licea 
ogólnokształcące 672,3 0,0 346,9 346,8 0,0 51,6 x 100,0 

5.11. 
80132 - Szkoły 
artystyczne 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 x x 100,0 

5.12. 
80134 - Szkoły 
zawodowe specjalne 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 x x 100,0 

5.13. 
80136 - Kuratoria 
oświaty 10 777,8 11 535,0 11 671,9 11 646,3 0,0 108,1 101,0 99,8 

5.14. 
80146 - Dokształcanie  
i doskonalenie 
nauczycieli 

1180,7 4405,0 1593,3 1471,7 0,0 124,6 33,4 92,4 

5.15. 
80147 - Biblioteki 
pedagogiczne 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 x x 100,0 

5.16. 
80148 - Stołówki 
szkolne i przedszkolne 2689,1 0,0 2706,7 2687,8 0,0 100,0 x 99,3 

5.17. 

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

734,7 0,0 715,4 713,0 0,0 97,0 x 99,7 

5.18. 

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

18 958,5 0,0 23 313,1 22 919,2 0,0 120,9 x 98,3 

5.18.
1. 

§ 2010 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych 
zadań zleconych 
gminom (związkom 
gmin, związkom 
powiatowo-gminnym)
ustawami 

18 480,2 0,0 22 617,5 22 307,2 0,0 120,7 x 98,6 

5.19. 
80195 - Pozostała 
działalność 772,2 809,0 734,9 723,1 0,0 93,6 89,4 98,4 

6. 851 - Ochrona zdrowia 324 993,8 315 787,0 367 356,9 366 479,4 214,2 112,8 116,1 99,8 

6.1. 85111 - Szpitale ogólne 25 000,1 0,0 10 585,8 10 585,8 0,0 42,3 x 100,0 

6.2. 
85119 - Leczenie 
sanatoryjno-klimatyczne 367,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

6.3. 
85121 - Lecznictwo 
ambulatoryjne 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

6.4. 
85132 - Inspekcja 
Sanitarna 100 206,2 106 868,0 124 414,2 124 028,6 0,0 123,8 116,1 99,7 

6.4.1. 
§ 4010 - Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 64 150,4 72 136,0 83 057,7 82 786,9 0,0 129,1 114,8 99,7 

6.4.2. 
§ 4110 - Składki
na ubezpieczenia
społeczne 

10 969,6 12 979,0 14 190,8 14 105,8 0,0 128,6 108,7 99,4 

6.5. 
85133 - Inspekcja 
Farmaceutyczna 3598,7 3962,0 4002,0 4001,1 0,0 111,2 101,0 100,0 

6.6. 
85141 - Ratownictwo 
medyczne 141 654,6 131 202,0 140 254,7 140 193,7 0,0 99,0 106,9 100,0 
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6.6.1. 

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

138 535,4 131 202,0 138 360,1 138 299,1 0,0 99,8 105,4 100,0 

6.7. 

85144 - System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

144,2 158,0 184,0 184,0 0,0 127,6 116,5 100,0 

6.8. 
85146 - Działalność 
dyspozytorni 
medycznych 

0,0 10 444,0 9121,4 8845,4 214,2 x 84,7 97,0 

6.9. 

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

52 656,1 58 143,0 74 611,6 74 599,9 0,0 141,7 128,3 100,0 

6.9.1. 

§ 2110 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

52 644,3 58 116,0 74 600,0 74 588,9 0,0 141,7 128,3 100,0 

6.10. 
85157 - Staże 
i specjalizacje medyczne 0,0 4227,0 3327,0 3313,7 0,0 x 78,4 99,6 

6.11. 
85195 - Pozostała 
działalność 726,9 783,0 856,2 727,2 0,0 100,0 92,9 84,9 

7. 852 - Pomoc społeczna 310 617,6 266 847,0 295 139,6 291 458,2 400,0 93,8 109,2 98,8 

7.1. 
85202 - Domy pomocy 
społecznej 62 151,1 51 691,0 55 984,8 55 982,4 0,0 90,1 108,3 100,0 

7.1.1. 

§ 2130 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu
państwa na realizację 
bieżących zadań 
własnych powiatu 

62 084,9 51 691,0 55 964,6 55 962,3 0,0 90,1 108,3 100,0 

7.2. 
85203 - Ośrodki 
wsparcia 62 362,0 59 845,0 68 124,0 67 994,3 0,0 109,0 113,6 99,8 

7.2.1. 

§ 2010 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych 
zadań zleconych 
gminom (związkom 
gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

49 836,0 49 620,0 52 245,1 52 145,9 0,0 104,6 105,1 99,8 

7.2.2. 

§ 2110 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania
zlecone ustawami 
realizowane przez 
powiat 

10 533,9 10 225,0 10 810,0 10 785,5 0,0 102,4 105,5 99,8 

7.3. 

85205 - Zadania 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

1936,5 2219,0 2219,0 2201,4 0,0 113,7 99,2 99,2 
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7.4. 

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 

4196,3 4200,0 4084,2 4003,3 0,0 95,4 95,3 98,0 

7.5. 

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

35 619,4 40 658,0 34 657,6 33 629,4 0,0 94,4 82,7 97,0 

7.5.1. 

§ 2030 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację
własnych zadań 
bieżących gmin 
(związków gmin, 
związków
powiatowo-gminnych) 

35 613,4 40 658,0 34 654,0 33 625,8 0,0 94,4 82,7 97,0 

7.6. 
85215 - Dodatki 
mieszkaniowe 386,3 0,0 425,2 389,2 0,0 100,8 x 91,5 

7.7. 85216 - Zasiłki stałe 48 268,9 47 172,0 46 885,1 46 310,8 0,0 95,9 98,2 98,8 

7.7.1. 

§ 2030 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 
(związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

48 268,9 47 172,0 46 885,1 46 310,8 0,0 95,9 98,2 98,8 

7.8. 
85218 - Powiatowe 
centra pomocy rodzinie 14,4 0,0 13,5 13,1 0,0 91,0 x 97,0 

7.9. 
85219 - Ośrodki pomocy 
społecznej 27 382,9 18 894,0 29 405,2 29 220,3 0,0 106,7 154,7 99,4 

7.9.1. 

§ 2030 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 
(związków gmin, 
związków 
powiatowo- 
-gminnych) 

23 913,2 17 737,0 25 677,7 25 586,1 0,0 107,0 144,3 99,6 

7.10. 

85220 - Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
mieszkania chronione  
i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

0,0 0,0 244,6 244,6 0,0 x x 100,0 

7.11. 

85228 - Usługi 
opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

11 942,5 13 714,0 13 535,9 12 889,2 0,0 107,9 94,0 95,2 

7.11.
1. 

§ 2010 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych 
zadań zleconych 
gminom (związkom 
gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami

11 156,0 13 714,0 12 426,7 11 820,9 0,0 106,0 86,2 95,1 

7.12. 
85230 - Pomoc  
w zakresie dożywiania 33 483,0 27 454,0 33 023,6 32 273,0 0,0 96,4 117,6 97,7 
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7.12.
1. 

§ 2030 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 
(związków gmin, 
związków 
powiatowo- 
-gminnych) 

33 483,0 27 454,0 33 023,6 32 273,0 0,0 96,4 117,6 97,7 

7.13. 
85231 - Pomoc dla 
cudzoziemców 12,8 0,0 32,0 26,5 0,0 207,0 x 82,8 

7.14. 
85278 - Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

16 143,1 0,0 306,0 276,0 0,0 1,7 x 90,2 

7.15. 
85295 - Pozostała 
działalność 6718,4 1000,0 6198,9 6004,7 400,0 89,4 600,5 96,9 

8. 855 - Rodzina 3 248 127,1 3 224 587,0 3 219 779,7 3 212 909,5 1752,0 98,9 99,6 99,8 

8.1. 
85501 - Świadczenie 
wychowawcze 2 213 483,3 2 238 370,0 2 202 923,0 2 200 408,1 0,0 99,4 98,3 99,9 

8.1.1. 

§ 2060 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu
administracji rządowej 
zlecone gminom 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym), związane 
z realizacją świadczenia 
wychowawczego 
stanowiącego pomoc 
państwa 
w wychowywaniu dzieci 

2 213 483,3 2 238 370,0 2 202 923,0 2 200 408,1 0,0 99,4 98,3 99,9 

8.2. 

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

919 032,3 887 475,0 972 574,8 969 550,6 0,0 105,5 109,2 99,7 

8.2.1. 

§ 2010 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych
zadań zleconych 
gminom (związkom 
gmin, związkom 
powiatowo-gminnym)
ustawami 

919 032,3 887 475,0 972 574,8 969 550,6 0,0 105,5 109,2 99,7 

8.3. 
85503 - Karta Dużej 
Rodziny 95,8 0,0 116,6 106,4 0,0 111,1 x 91,3 

8.4. 
85504 - Wspieranie 
rodziny 78 408,0 76 350,0 288,2 269,5 0,0 0,3 0,4 93,5 

8.5. 
85505 - Tworzenie  
i funkcjonowanie 
żłobków 

9540,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

8.6. 
85506 – Tworzenie 
 i funkcjonowanie 
klubów dziecięcych 

147,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

8.7. 
85507 - Dzienni 
opiekunowie 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x 

8.8 
85508 - Rodziny 
zastępcze 8454,2 8415,0 8482,7 8436,4 0,0 99,8 100,3 99,5 

8.9. 
85509 - Działalność 
ośrodków adopcyjnych 1564,7 883,0 1592,8 1 89,1 0,0 101,6 180,0 99,8 

8.10. 
85510 - Działalność 
placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych 

3552,2 3050,0 3456,2 3447,1 0,0 97,0 113,0 99,7 
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8.11. 

85513 - Składki 
na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

9926,2 5782,0 12 836,2 12 539,6 0,0 126,3 216,9 97,7 

8.11.1. 

§ 2010 - Dotacja celowa 
przekazana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących 
z zakresu administracji 
rządowej oraz innych 
zadań zleconych 
gminom (związkom 
gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) 
ustawami 

9926,2 5782,0 12 836,2 12 539,6 0,0 126,3 216,9 97,7 

8.12. 

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

3795,3 4169,0 4137,8 4035,8 0,0 106,3 96,8 97,5 

8.13. 
85516 - System opieki 
nad dziećmi w wieku 
do lat 3 

0,0 0,0 13 274,4 12 432,1 1 752,0 x x 93,7 

8.14. 
85595 - Pozostała 
działalność 85,8 93,0 97,0 94,8 0,0 110,5 101,9 97,7 

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 2021 = kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190 ze zm.). 
3) W przypadku wystąpienia do końca 2021 r. wydatków niewygasających należy je uwzględnić w wykonaniu w kolumnie 6, 

jednocześnie w kolumnie 6a należy wskazać kwotę tych wydatków. 
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6.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/18 – WOJEWÓDZTWO

PODKARPACKIE

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2020 r. Wykonanie 2021 r.  

Przeciętne 
zartudnie-

nie  
wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro- 

dzenie 
brutto  

na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zartudnie-

nie  
wg Rb-70 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

8:5 

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

Ogółem wg statusu zatrudnienia  
w tym:  2787 197 582,3 5907,9 2897 230 668,1 6635,3 112,3 

osoby nieobjęte mnożnikowym 
systemem wynagrodzeń 1356 91 496,4 5622,9 1449 119210,1 6855,9 121,9 

osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe 2 328,3 13 679,9 2 312,7 13 027,1 95,2 

członkowie korpusu służby cywilnej 1372 99896,6 6067,6 1388 105510,3 6334,7 104,4 

żołnierze i funkcjonariusze  57 5861,0 8 568,7 58 5635,0 8096,3 94,5 

1. Dział 010 - Rolnictwo  
i łowiectwo 518 35 073,9 5642,5 518 36 141,8 5814,3 103,0 

1.1. 
Rozdział 01023 – Inspekcja  
Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

22 1253,0 4746,2 26 1499,1 4804,7 101,2 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

2 112,9 4703,8 2 83,8 3490,8 74,2 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 20 1140,1 4750,5 24 1415,3 4914,2 103,4 

1.2. 
Rozdział 01032 - Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa  

128 8203,0 5340,5 120 8090,0 5618,1 105,2 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

15 983,2 5462,2 13 943,6 6048,6 110,7 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 113 7219,8 5324,4 107 7146,4 5565,7 104,5 

1.3. Rozdział 01033 – Wojewódz-
kie inspektoraty weterynarii  105 6766,7 5370,4 105 6960,2 5523,9 102,9 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

16 709,3 3694,3 16 820,9 4275,4 115,7 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 89 6057,4 5671,7 89 6139,3 5748,4 101,4 

1.4. Rozdział 01034 - Powiatowe 
Inspektoraty Weterynarii  260 18 623,2 5969,0 264 19 341,7 6105,3 102,3 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

21 989,2 3925,3 21 1056,3 4191,5 106,8 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 239 17634,0 6148,5 243 18285,4 6270,7 102,0 

1.5. Rozdział 01095 - Pozostała 
działalność  3 228,1 6334,8 3 250,9 6969,8 110,0 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

3 215,4 5982,0 3 245,4 6817,0 114,0 
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członkowie korpusu służby 
cywilnej 12,7 x 5,5 x x 

2. Dział 050 - Rybołówstwo  
i rybactwo 

21 1407,0 5583,3 21 1459,0 5789,7 103,7 

2.1. Rozdział 05003- Państwowa 
Straż Rybacka 21 1407,0 5583,3 21 1459,0 5789,7 103,7 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

21 1407,0 5583,3 21 1459,0 5789,7 103,7 

3. Dział 500 - Handel 55 3791,0 5743,9 52 3803,0 6094,6 106,1 

3.1. Rozdział 50001 - Inspekcja 
Handlowa 55 3791,0 5743,9 52 3803,0 6094,6 106,1 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

4 356,2 7420,1 5 399,4 6656,2 89,7 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 51 3434,8 5612,5 47 3403,6 6034,8 107,5 

4. Dział 600 - Transport  
 łączność 162 9749,8 5015,3 164 10675,9 5424,7 108,2 

4.1. Rozdział 60055 - Inspekcja 
Transportu Drogowego  53 4490,7 7060,9 58 4851,0 6969,8 98,7 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

7 556,3 6 622,8 8 585,6 6100,4 92,1 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 46 3934,4 7127,6 50 4265,4 7108,9 99,7 

4.2. Rozdział 60031 - Przejścia 
Graniczne 109 5259,0 4020,7 106 5824,9 4579,3 113,9 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

109 5259,0 4020,7 106 5824,9 4579,3 113,9 

5. Dział 710 - Działalność 
usługowa 31 2590,3 6963,2 33 2924,6 7385,3 106,1 

5.1. Rozdział 71015 - Nadzór 
Budowlany 31 2590,3 6963,2 33 2924,6 7385,3 106,1 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

2 196,0 8167,8 3 237,9 6607,6 80,9 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 29 2394,3 6880,2 30 2686,7 7463,0 108,5 

6. Dział 750 - Administracja 
publiczna 632 45 259,1 5967,7 648 47 495,1 6107,9 102,3 

6.1. Rozdział 75011 - Urzędy 
wojewódzkie 576 41 260,5 5969,4 589 43 151,4 6105,2 102,3 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

96 5700,0 4947,9 100 6040,9 5034,1 101,7 

osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe 2 328,3 13 679,9 2 312,7 13 027,1 95,2 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 478 35 232,2 6142,3 487 36 797,8 6296,7 102,5 

6.2. Rozdział 75081 System 
powiadamiania ratunkowego  56 3998,6 5950,3 59 4343,7 6135,2 103,1 

osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

53 3692,3 5805,5 55 3975,1 6022,9 103,7 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 3 306,3 8508,7 4 368,6 7679,9 90,3 

7. 
Dział 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

75 6863,0 7625,6 76 6688,0 7333,3 96,2 

7.1. 
Rozdział 75410 - Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

75 6863,0 7625,6 76 6688,0 7333,3 96,2 
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osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

5 185,9 3097,9 5 213,5 3558,3 114,9 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 13 816,1 5231,6 13 839,5 5381,4 102,9 

żołnierze i funkcjonariusze  57 5861,0 8568,7 58 5635,0 8096,3 94,5 

8. Dział 801 – Oświata 
 i wychowanie 104 7933,9 6357,3 106 8539,0 6713,0 105,6 

8.1. Rozdział 80136 - Kuratoria 
oświaty 104 7933,9 6357,3 106 8539,0 6713,0 105,6 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

13 954,2 6116,9 13 936,5 6002,9 98,1 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 91 6979,7 6391,7 93 7602,5 6812,3 106,6 

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia 994 70 523,6 5912,4 1084 96 905,2 7449,7 126,0 

9.1. Rozdział 85133 - Inspekcja 
Farmaceutyczna 33 2454,1 6197,1 35 2608,6 6210,9 100,2 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

6 435,9 6053,7 6 468,5 6507,4 107,5 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 27 2018,2 6229,0 29 2140,0 6149,5 98,7 

9.2. Rozdział 85132 - Inspekcja 
Sanitarna 959 67 951,6 5904,7 985 87 561,4 7407,9 125,5 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

959 67 951,6 5904,7 985 87 561,4 7407,9 125,5 

9.3. 

Rozdział 85144 System 
Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego  

2 118,0 4915,0 2 151,5 6312,1 128,4 

osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

2 118,0 4915,0 2 151,5 6312,1 128,4 

9.4. Rozdział 85146 -Działalność 
dyspozytorni medycznych  62 6583,8 8849,2 x 

osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń 

60 6285,1 8729,3 x 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 2 298,7 12 445,8 x 

10. Dział 855 -Rodzina 47 2802,5 4969,1 49 3093,9 5261,7 105,9 

10.
1. 

Rozdział 85515 - Koordynacja 
systemów zabezpieczenia 
społecznego w obszarze 
świadcz. rodzinnych oraz 
świadczenia wychowawczego  

46 2731,9 4949,0 48 3016,9 5237,6 105,8 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

5 227,5 3790,9 8 342,1 3564,0 94,0 

 członkowie korpusu służby 
cywilnej 41 2504,4 5090,3 40 2674,7 5572,4 109,5 

10.
2. 

Rozdział 85595 - Pozostała 
działalność  1 70,7 5890,0 1 77,0 6417,6 109,0 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 1 70,7 5890,0 1 77,0 6417,6 109,0 

11. 
Dział 900 - Gospodarka 
komunalna  
i ochrona środowiska 

100 7964,1 6636,7 98 9126,5 7760,7 116,9 

11.
1. 

Rozdział 90014 - Inspekcja 
Ochrony Środowiska 100 7964,1 6636,7 98 9126,5 7760,7 116,9 
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osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

9 752,9 6971,2 8 783,8 8165,1 117,1 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 91 7211,2 6603,7 90 8342,7 7724,7 117,0 

12. Dział 921 - Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego 48 3624,0 6291,7 48 3816,0 6625,0 105,3 

12.
1. 

Rozdział 92121 – Wojewódz-
kie Urzędy Ochrony Zabytków  48 3624,0 6291,7 48 3816,0 6625,0 105,3 

osoby nieobjęte 
mnożnikowym systemem 
wynagrodzeń 

8 693,8 7227,4 9 795,0 7360,8 101,8 

członkowie korpusu służby 
cywilnej 40 2930,2 6104,5 39 3021,0 6455,2 105,7 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, zweryfikowanego przez 
NIK. 
1     Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej. 
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6.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/18 – WOJEWÓDZTWO

PODKARPACKIE

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

6 : 3 6   : 4 6 : 5 
Wykonanie 

Ustawa1/ 
Plan 

finansowy 

Budżet po 
zmianach/ 

Plan 
finansowy 

po 
zmianach 

Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem cz. 85/18 - 
województwo podkarpackie,  
w tym: 7 644,3 3 086,0 7 962,3 7 650,8 100,1 247,9 96,1 

1. 
Dział 050 - Rybołówstwo 
i rybactwo 0,0 86,0 86,0 0,0 x 0,0 0,0 

1.1. 
Program Operacyjny Rybactwo 
i Morze 2014–2020 - 86,0 86,0 0,0 x 0,0 0,0 

2. 

Dział 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 7 644,3 3 000,0 4 763,2 4 763,2 62,3 158,8 100,0 

2.1. 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 7 644,3 0,0 1 107,0 1 107,0 14,5 x 100,0 

2.2. Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na 2014–2020 - 3 000,0 3 656,2 3 656,2 x 121,9 100,0 

3. Dział 855 - Rodzina 0,0 0,0 3 113,1 2 887,6 x x 92,8 

3.1. 
Program Operacyjny Wiedza, 
Edukacja , Rozwój 2014–2020 0,0 0,0 3 113,1 2 887,6 x x 92,8 

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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6.7.  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, Funduszy i Polityki Regionalnej
8. Minister Administracji i Spraw Wewnętrznych
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. Parlamentarny Zespół Podkarpacki
13. Wojewoda Podkarpacki
14. Marszałek Województwa Podkarpackiego
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