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1. WPROWADZENIE 
W ramach części budżetu państwa 85/02 – województwo dolnośląskie 
sfinansowano przede wszystkim zadania z zakresu: funkcjonowania służb, 
inspekcji i straży tworzących administrację zespoloną, podległą Wojewodzie 
Dolnośląskiemu, a także, poprzez dotacje celowe, zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, 
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.). W układzie 
zadaniowym wydatki były realizowane w ramach: 22 funkcji państwa, 
41 zadań, 75 podzadań i 136 działań. Główne zadania, (na które wydatkowano 
najwięcej środków) w układzie zadaniowym realizowane przez dysponenta 
części budżetowej dotyczyły: [1] wspierania rodziny, [2] pomocy i integracji 
społecznej, [3] systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony 
ludności, a także [4] ratownictwa medycznego. 

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

Wojewoda Dolnośląski, jako dysponent części budżetowej 85/02 – województwo 
dolnośląskie, był również dysponentem środków budżetu państwa trzeciego 
stopnia w zakresie dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym DUW 
oraz pobierania dochodów. Realizację zadań w tym zakresie Wojewoda 
Dolnośląski powierzył Dyrektorowi Generalnemu DUW, z wyłączeniem: 

− należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym; 

− należności Skarbu Państwa przejętych przez Wojewodę Dolnośląskiego, 
jako mienie pozostałe po zlikwidowanych państwowych jednostkach 
organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, 
po rozwiązanych lub wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa 
do odpłatnego korzystania, po przedsiębiorstwach państwowych 
wykreślonych w rejestru przedsiębiorców lub przejętych przez Skarb 
Państwa z innych tytułów oraz nieściągniętych należności zlikwidowanego 
Funduszu Skarbu Państwa; 

− wydatków budżetu państwa, będących zasądzonymi zobowiązaniami 
(z tytułu rent i odszkodowań) Skarbu Państwa – Wojewody Dolnośląskiego; 

− wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa4. 

Ponadto Wojewoda Dolnośląski ustanowił5, w części 85/02, jedenastu 
bezpośrednio podległych dysponentów środków budżetu państwa trzeciego 
stopnia6 oraz dwóch bezpośrednio podległych dysponentów drugiego stopnia7, 

                                                           
1 W tym: [a] nadzór nad wykonaniem planów finansowych podległych jednostek oraz 

[b] nadzór nad wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji wypłaconych z budżetu państwa  
w części 85/02 – województwo dolnośląskie. 

2  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
3  Dz. U. z 2019 r. poz. 1464. 
4  Zarządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia 

dysponentów środków budżetu państwa, trybu uruchamiania środków budżetu państwa, 
rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji budżetu Wojewody 
Dolnośląskiego w układzie zadaniowym. 

5  Jw. 
6  [1] Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, [2] Dolnośląski Kurator 

Oświaty, [3] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, [4] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, [5] 
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, [6] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska, [7] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, [8] 
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, [9] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 

 

Cel kontroli 
Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2019, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych 
przez dysponenta części 
budżetowej 85/02  
– województwo 
dolnośląskie. 

Zakres kontroli 
- realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, 
w tym rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych; 
-prawidłowość 
wykorzystania wybranych 
dotacji otrzymanych 
z budżetu państwa 
i budżetu środków 
europejskich; 
- sporządzanie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2019 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 
- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań; 
- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa1 w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy  
z 29 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych2, 
a także: 
- analiza porównawcza 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego 
wraz z badaniem 
skuteczności 
podejmowanych przez 
dysponenta części działań 
windykacyjnych. 

Jednostki kontrolowane  
- Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu, 
- Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
we Wrocławiu, 
- Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu, 
- Urząd Miejski w Świdnicy, 
- Urząd Miasta Legnica. 



Wprowadzenie 

5 
 

a także 52 dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia 
(powiatowi lekarze weterynarii i powiatowi inspektorzy sanitarni), 
bezpośrednio podległych dysponentom drugiego stopnia, tj. Dolnośląskiemu 
Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz Dolnośląskiemu Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

W 2019 r. dysponent części 85/02 zrealizował dochody w wysokości 
221 982,6 tys. zł, w tym dochody dysponenta III stopnia – Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (dalej: DUW) wyniosły 20 719,6 tys. zł 
(stanowiące 9,3% dochodów dysponenta części).  

Wydatki budżetu państwa w części 85/02 zostały zrealizowane w kwocie 
4 546 737,5 tys. zł, w tym wydatki dysponenta III stopnia dotyczące jednostki 
budżetowej (DUW) wyniosły 81 380,9 tys. zł (stanowiące 1,8% wydatków 
dysponenta części).  

Wartość zrealizowanych w 2019 r. przez kontrolowanego w ramach części 
85/02 dysponenta III stopnia tj. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego we Wrocławiu dochodów wyniosła 105,7 tys. zł, a wydatków 
3660,4 tys. zł. 

Realizacja wydatków budżetu środków europejskich w 2019 r. w części 85/02 
wyniosła 6626,4 tys. zł. 

Udział części 85/02 – województwo dolnośląskie w dochodach budżetu państwa 
w 2019 r. wyniósł 0,05%8 a w wydatkach 1,1%9. 

W niniejszej Informacji wykorzystano także wyniki kontroli przeprowadzonych 
w dwóch j.s.t., tj. Gminie Miejskiej Legnica i Gminie Miejskiej Świdnica10.  

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek stanowi załącznik nr 7.1. do Informacji. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 111 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12 (dalej: ustawa o NIK) w: 
[1] Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w zakresie wykonania 
budżetu państwa w 2019 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie, 
[2] Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu 
w zakresie wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 85/02  
– województwo dolnośląskie oraz wykorzystanie środków z budżetu środków 
europejskich na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, [3] Komendzie Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zakresie wykonania budżetu 
państwa w 2019 r. – wykorzystanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 i na podstawie art. 2 ust. 213 tej ustawy w: [4] Urzędzie Miejskim 
w Świdnicy oraz [5] Urzędzie Miasta Legnica w zakresie: wykorzystania dotacji 
udzielonych przez Wojewodę Dolnośląskiego na: [a] zapewnienie uczniom 
objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, 

                                                                                                                                        
Nadzoru Budowlanego, [10] Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,  
[11] Komendant Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu. 

 7  [1] Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, [2] Dolnośląski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny. 

 8  Według danych na dzień 13 marca 2020 r. dochody budżetu państwa w 2019 r. wynosiły 
400 118 370,5 tys. zł (źródło: Ministerstwo Finansów). 

 9  Według danych na dzień 13 marca 2020 r. wydatki budżetu państwa w 2019 r. wyniosły 
414 271 876,8 tys. zł, w tym wydatki niewygasające 137 130 067,0 tys. zł, 
(źródło:  Ministerstwo Finansów). 

10  W zakresie wykorzystania dotacji udzielonych przez Wojewodę Dolnośląskiego na: 
[1 zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; [2] dofinansowanie zadań w ramach 
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 pn. „Aktywna tablica” 
oraz [3] dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku  
do lat 3 MALUCH+ 2019. 

11  Kontrola pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 
12  Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 
13  Kontrola pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. 
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materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; [b] dofinansowanie 
zadań w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych na lata 2017–2019 pn. „Aktywna tablica” oraz 
[c] dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019. 
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie. 

Dysponent części 85/02 zrealizował w 2019 r. dochody wyższe 
od zaplanowanych oraz od uzyskanych w poprzednim roku14. W zakresie 
dochodzenia należności, na podstawie badania szczegółowego obejmującą 
należności w kwocie 6448,3 tys. zł stanowiące 0,5% zaległości netto 
dysponenta części 85/02 według stanu na 31 grudnia 2019 r. stwierdzono, 
że w DUW podejmowano działania windykacyjne w stosunku do dłużników, 
w prawidłowy sposób udzielano ulg w spłacie należności, o których mowa 
w art. 55 i art. 64 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych15 (dalej: ufp). 

Badanie szczegółowe przeprowadzone na próbie obejmującej 9,3% wydatków 
budżetu państwa zrealizowanych przez DUW w części 85/02 wykazało, 
że ponoszono je z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonych w ufp i aktach wykonawczych do tej ustawy16. Dotacje zostały 
przekazane beneficjentom w prawidłowo ustalonych kwotach i terminach 
umożliwiających realizację zadań17. Osiągnięto cele zakładane w układzie 
zadaniowym wydatków dysponenta części 85/02. W uzasadnionych 
przypadkach podejmowano decyzje o blokowaniu planowanych wydatków18. 
Postępowania w sprawie zamówień publicznych prowadzone były w zasadzie 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulacjami 
wewnętrznymi19. 

Jednocześnie, w związku z realizacją budżetu za 2019 r. w DUW stwierdzono 
nieprawidłowości polegające na: [1] stwierdzonym w trzech przypadkach 
nierzetelnym podejmowaniu bądź inicjowaniu z opóźnieniem działań mających 
na celu wyegzekwowanie należnych Wojewodzie Dolnośląskiemu wierzytelności 
lub ich umorzenie; [2] zaniechaniu czynności inicjujących procedurę 
umorzenia z urzędu w całości należności cywilnoprawnej w sytuacji 
wystąpienia przesłanki do podjęcia takiej decyzji; [3] niezgodnym z ustawą 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości20 (dalej: uor) ewidencjonowaniu 
należności w łącznej kwocie 1,3 tys. zł, [4] podjęciu decyzji o blokadzie 
wydatków po ponad siedmiu miesiącach od powzięcia informacji o nadmiarze 
środków wysokości 300,0 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta części 85/02 województwo 
dolnośląskie i sprawozdań jednostkowych DUW obsługującego Wojewodę 
Dolnośląskiego, a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych 
za IV kwartał 2019 r. Sprawozdania łączne dysponenta części 85/02 zostały 
sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym, na podstawie danych 
wynikających ze sprawozdań jednostkowych podległych dysponentów, 
a sprawozdania jednostkowe DUW na podstawie danych wynikających 
z ewidencji księgowej. Ze względu na niżej wymienione, stwierdzone przez NIK 
nieprawidłowości o charakterze formalno-rachunkowym sprawozdania Rb-27 

                                                           
14  Na podstawie analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym  

Rb-2 7 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 
15  Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.  
16  Badaniem objęto 9,3% wydatków budżetu państwa zrealizowanych przez DUW w części 

85/02. 
17  Skontrolowano 20,9% udzielonych przez dysponenta części 85/02 dotacji. 
18  W toku kontroli sprawdzono także 61 decyzji o blokowaniu planowanych wydatków na łączną 

kwotę 36 274,6 tys. zł. 
19  Badanie pięciu postępowań dotyczących zamówień publicznych wykazało, że w dwóch 

przypadkach sporządzono niezgodny z obowiązującym wzorem protokół z postępowania 
o zamówienie publiczne, co nie miało jednak zasadniczego wpływu na działalność objętą 
kontrolą.  

20  Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. 
w części 85/02  
– województwo 
dolnośląskie. 
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z wykonania planu dochodów budżetowych dysponenta III stopnia (DUW) 
za 2019 r. zostały jednak w trakcie kontroli trzykrotnie skorygowane: 

− w sprawozdaniu Rb-27 dysponenta III stopnia za 2019 r. sporządzonym 
przez Wydział Organizacji i Rozwoju nie ujęto w należnościach, w tym 
w należnościach pozostałych do zapłaty kwoty 105,8 tys. zł, 
a w zaległościach netto kwoty 89,0 tys. zł, stanowiącej koszty wydalenia 
cudzoziemców; 

− w takim samym sprawozdaniu przygotowanym przez Wydział Finansów 
i Budżetu zaniżono wartość odsetek o kwotę 1,1 tys. zł, a do zaległości 
netto zaliczono opłaty legalizacyjne o łącznej wartości 990,0 tys. zł.  

Powyższe miało także wpływ na kwoty wykazane w sprawozdaniu łącznym  
Rb-27 dysponenta części 85/02 za 2019 r.  

Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej zapewniały, co do zasady w sposób 
racjonalny kontrolę prawidłowości i rzetelności sporządzonych sprawozdań 
budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich oraz sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych. Skontrolowane sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń: Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej21, Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym22 oraz Ministra 
Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych23.  

Ujawnione nieprawidłowości nie wpłynęły jednak istotnie w sposób negatywny 
na przedmiot kontrolowanej działalności. 

Niezależnie od powyższych ocen i uwag Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, 
że w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wystąpiły przypadki 
ewidencjowania należności w księgach rachunkowych z naruszeniem 
przepisów uor. Należności w kwocie ogółem 108,0 tys. zł ujęto w księgach 
rachunkowych w niewłaściwym terminie, a należności w kwocie ogółem 
110,0 tys. zł wcale w nich nie wykazano. W księgach rachunkowych nie ujęto 
również należności umorzonych w 2019 r. o wartości ogółem 226,0 tys. zł. 
Ponadto, w przypadku pięciu należności nie naliczono należnych odsetek 
od nieterminowej płatności łącznie w wysokości 0,4 tys. zł. W poddanym 
szczegółowemu badaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
stwierdzono jedynie nieprawidłowość o charakterze formalnym, która 
pozostała bez wpływu na wybór wykonawcy i realizację planu finansowego. 
Spośród siedmiu poddanych ocenie sprawozdań, cztery zostały sporządzone 
prawidłowo, a w trzech stwierdzono błędy. Polegały one na nieprawidłowym 
ewidencjonowaniu należności i odsetek w systemie finansowo-księgowym, 
a także przyjęciu niewłaściwych kont za podstawę sporządzenia sprawozdania 
ze zrealizowanych wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego we Wrocławiu (dalej: WINB). NIK zauważyła również, że WINB 
nie udało się osiągnąć zakładanych wskaźników produktu przy wykorzystania 
środków z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–202024. 

Sporządzone przez WINB sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji 
finansowych przedstawiały prawdziwy obraz dochodów, wydatków 
                                                           
21  Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm. 
22  Dz. U. z 2020 r. poz. 704. 
23  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
24  Założono dwa wskaźniki produktu (do osiągnięcia na koniec 2020 r.). Pierwszy to liczba 

etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej: 96 (w tym 47,997 
etatotmiesięcy w 2019 r.), drugi to liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia 
stanowiska pracy: 11. 
W 2019 r. liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej wyniosła 37,21 
(wskaźnik produktu na ten rok został więc zrealizowany w 77,5%), nie zakupiono żadnych 
urządzeń jak i elementów wyposażenia.  
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i zobowiązań. Jednakże, spośród siedmiu poddanych ocenie sprawozdań, cztery 
zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z ewidencją księgową, a w trzech 
stwierdzono błędy. Ujawniona w toku kontroli nieprawidłowość dotyczącą 
ewidencjonowania należności, spowodowała konieczność złożenia korekty 
sprawozdania Rb-N. Ponadto, w sprawozdaniu Rb-27 nie wykazano należności 
z tytułu odsetek, które powinny być a nie zostały naliczone przez WINB oraz 
w Rb-28 w zakresie wartości wykonania wydatków zostało sporządzone 
w oparciu o zapisy na innych kontach księgowych, niż to wynikało 
z rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wszystkie 
sprawozdania zostały natomiast terminowo przekazane do właściwego 
adresata. 

Powyższe ustalenia, biorąc pod uwagę skalę, w jakiej wystąpiły 
oraz ich charakter, nie miały wpływu na sformułowanie pozytywnej oceny 
wykonania budżetu państwa w części 85/02 w 2019 r. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych ze sprawowaniem nadzoru 
i kontroli przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie dochodów budżetowych, 
z zasady także na bieżąco monitorowano realizację wydatków poniesionych 
w części 85/02. Stwierdzone w toku kontroli dysponentów III stopnia 
nieprawidłowości dotyczące ewidencjonowania należności oraz blokowania 
wydatków świadczą jednak o pewnych uchybieniach w tym zakresie. 

Dodatkowo NIK zauważa, że w wyniku kontroli P/19/023 – Ochrona 
materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych 
przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 
tj. jednostce podległej Wojewodzie Dolnośląskiemu, której zadania są finansowane 
w ramach części 85/02 budżetu państwa, stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie należytego wywiązywania się z niektórych obowiązków. Wskazuje to, 
że wzmocnienia wymaga nadzór i kontrola nad wywiązywaniem się przez tę 
jednostkę z realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa.   

Szczegółowa kalkulacja oceny ogólnej znajduje się w załączniku nr 7.2. 
do niniejszej Informacji. 
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3. WNIOSKI  
W związku z ustaleniami kontroli P/20/001 Wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie przeprowadzonej 
w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu oraz 
P/19/023 – Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości 
narodowych przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu, NIK wnosi o wzmocnienie nadzoru i kontroli sprawowanych 
nad tymi jednostkami w oparciu o art. 175 ust. 1 i 2 ufp, ukierunkowanych 
w szczególności na zapewnienie w pełni prawidłowego: 

− prowadzenia gospodarki finansowej w Wojewódzkim Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, 

− wywiązywania się z realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa 
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.  

 

 

 

 

Wojewoda Dolnośląski 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/02  
– WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. kontrola 
dochodów budżetowych w części 85/02 – województwo dolnośląskie 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. 

Zrealizowane dochody wyniosły 221 982,6 tys. zł i były większe o 16,6% niż zaplanowano 
(190 374,0 tys. zł). Na ten wzrost wpływ miało uzyskanie dochodów w pięciu nieplanowanych 
działach25 (ogółem w kwocie 39,6 tys. zł) oraz osiągnięciu wyższych od planowanych (łącznie 
o 31 734,3 tys. zł) dochodów w 12 działach26. Wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego 
wyniósł 6,3%. 

Wśród dochodów części 85/02, które zrealizowano w 20 działach klasyfikacji budżetowej, 
największy udział miały następujące działy:  

− 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 61,8% (137 156,5 tys. zł),  
− 855 – Rodzina – 16,7% (37 033,6 tys. zł) oraz  
− 750 – Administracja publiczna – 8,4% (19 556,6 tys. zł). 

Dochody dysponenta III stopnia w 2019 r. wyniosły 20 719,6 tys. zł i były wyższe zarówno 
od dochodów zaplanowanych na ten rok o 2188,6 tys. zł (tj. o 11,8%), jak i uzyskanych w 2018 r. 
o 2294,4 tys. zł (tj. o 12,5%). Stanowiły one 9,3% udziału w dochodach uzyskanych w części 85/02. 
Najwięcej (86,1% uzyskanych dochodów DUW) stanowiły środki w dziale 750 – Administracja 
publiczna (17 849,8 tys. zł), w tym w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie (17 723,1 tys. zł), 
w § 0930 – wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, w którym wykonanie 
w 2019 r. wyniosło 12 823,4 tys. zł (95,0% planu). Wpływ na zwiększenie dochodów DUW ogółem 
w stosunku do roku poprzedniego jak i do planu na rok bieżący miały przede wszystkim dochody 
uzyskane w dziale 710 – Działalność usługowa (2856,1 tys. zł), w rozdziale 71015 – Nadzór 
budowlany (2856,0 tys. zł) w tym w § 0690 – wpływy z różnych opłat (2192,2 tys. zł), które wynikały 
z naliczenia i nałożenia w kwotach w większych niż szacowano opłat legalizacyjnych i kar. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. należności pozostałe do zapłaty w części 85/02 wyniosły 
1 260 747,3 tys. zł i wzrosły w stosunku do należności w roku poprzednim o 81 568,6 tys. zł, 
tj. o 6,9%. Wzrost ten nastąpił przede wszystkim w działach:  

− 855 – Rodzina, gdzie należności (m.in. z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) wyniosły 
1 131 965,5 tys. zł, co stanowiło 89,8% należności ogółem (wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego o 76 430,3 tys. zł, tj. o 7,2%) oraz  

− 700 – Gospodarka mieszkaniowa, gdzie należności z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami, 
związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące udział Skarbu 
Państwa, wyniosły 94 557,0 tys. zł, co stanowiło 7,5% należności ogółem (wzrost w stosunku 
do roku poprzedniego o 9822,7 tys. zł, tj. o 11,6%).  

Zaległości netto (tj. należności, których termin zapłaty już upłynął i które mogą być dochodzone) 
według stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 1 255 826,8 tys. zł i były wyższe o 83 694,7 tys. zł, 
tj. o 7,1% od zaległości netto na koniec 2018 r. Na wzrost ten wpływ miał głównie przyrost w dziale 
855 – Rodzina, w tym m.in. z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (76 436,9 tys. zł), 
co wynikało przede wszystkim ze zwiększenia liczby dłużników alimentacyjnych oraz długotrwałych 
postępowań egzekucyjnych. 
                                                           
25  W działach: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (24,9 tys. zł), 050 – Rybołówstwo i rybactwo (5,5 tys. zł), 752 – Obrona 

narodowa (0,2 tys. zł), 755 – Wymiar sprawiedliwości (0,5 tys. zł) i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
(8,5 tys. zł).  

26  W tym w dziale 855 – Rodzina wyższe o 61,5% (tj. o 14 096,6 tys. zł), w dziale 710 – Działalność usługowa wyższe  
o 335,6% (tj. o 2607,0 tys. zł) i w dziale 851 – Ochrona zdrowia wyższe o 10,1% (o 1751,6 tys. zł). 
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W DUW (dysponent III stopnia) na koniec 2019 r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty 
w łącznej kwocie 13 279,0 tys. zł. Wysokość tych należności była niższa niż w roku poprzednim 
o 3097,3 tys. zł, tj. o 18,9%. Wpływ na to miał stan należności pozostałych do zapłaty, szczególnie 
w dziale 710 – Działalność usługowa (uchylenie przez organ II instancji kary nałożonej w 2018 r. 
w wysokości 822,5 tys. zł) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy 
wojewódzkie (umarzanie spraw dotyczących wymierzania kar za nieterminowe wydawanie decyzji, 
w związku ze zmianą przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego). 
Jednocześnie wysokość zaległości netto dysponenta III stopnia wyniosła 10 634,3 tys. zł, 
co stanowiło 80,1% należności pozostałych do zapłaty, (które o 1,8% wzrosły w stosunku do roku 
poprzedniego). Największy udział w strukturze tych zaległości miały wierzytelności przejęte przez 
Wojewodę Dolnośląskiego z dniem 1 stycznia 2017 r. po zlikwidowanym Funduszu Skarbu Państwa, 
według stanu na 31 grudnia 2019 r. w łącznej kwocie 8340,6 tys. zł, stanowiące 78,4% zaległości 
netto DUW. 

Wojewoda Dolnośląski prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją dochodów budżetu 
państwa w części 85/02 – województwo dolnośląskie, m.in. poprzez okresowe analizy, o których 
mowa w art. 175 ust. 2 pkt 1 ufp, bieżący monitoring zgodności realizacji dochodów 
z harmonogramem oraz przeprowadzanie kontroli w j.s.t. 

Z kontroli przeprowadzonej w WINB (dysponent III stopnia w części 85/02) wynikało, że osiągnięte 
w 2019 r. dochody w kwocie 105,7 tys. zł, (o 32,6% większe niż w roku poprzednim27) pochodziły 
głównie z nałożonych grzywien w celu przymuszenia, opłat stanowiących równowartość kosztów 
transportu i przeprowadzenia badań wyrobów budowlanych oraz otrzymanego odszkodowania 
z tytułu szkody komunikacyjnej. W procesie ustalania i dochodzenia należności w WINB 
nie stwierdzono nieprawidłowości. Wystąpiły jednak przypadki ewidencjowania należności 
w księgach rachunkowych z naruszeniem art. 20 ust. 128 oraz z art. 24 ust. 1 i ust. 529 ustawy 
o rachunkowości, i tak: 

− grzywny w celu przymuszenia w kwocie 58,0 tys. zł zostały zaewidencjonowane w księgach 
rachunkowych w momencie ich zapłaty przez zobowiązanego, a nie w dacie ich nałożenia; 

− na dzień 31 grudnia 2019 r. istniała nieuregulowana należność z tytułu nałożonej grzywny 
w celu przymuszenia w kwocie 50,0 tys. zł, która w księgach rachunkowych została ujęta dopiero 
w czasie kontroli NIK zamiast w grudniu 2018 r. – tj. w dacie doręczenia ww. postanowienia 
zobowiązanemu; 

− stosownymi postanowieniami dokonano umorzenia nałożonych uprzednio (w 2018 r. i w 2019 r.) 
grzywien w celu przymuszenia (w czterech przypadkach), a także postępowania egzekucyjnego 
dotyczącego obowiązku o charakterze niepieniężnym, ogółem na kwotę 226,0 tys. zł, 
co nie znalazło odzwierciedlenia w ewidencji księgowej.  

Ponadto, w przypadku pięciu należności nie naliczono należnych odsetek od nieterminowej płatności 
łącznie w wysokości 0,4 tys. zł. 
Przeprowadzona w trakcie kontroli WINB analiza porównawcza dochodów wykazała, że w roku 
2019 wyniosły one 105,7 tys. zł, a ich głównymi źródłami były: [1] wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie łącznej 58,0 tys. zł, [2] wpływy z różnych 
opłat w wysokości 36,7 tys. zł oraz [3] wpływy z różnych dochodów o wartości 10,6 tys. zł. Stan 
należności pozostałych do zapłaty (i jednocześnie zaległości netto) na koniec 2019 r. w WINB 
wyniósł 50,0 tys. Dotyczył on grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych w części 85/02 zawarto w tabeli, 
stanowiącej załącznik 7.3. do niniejszej Informacji. 

 

                                                           
27  Na podstawie analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 

dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego. 
28  W myśl którego, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, 

które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 
29  Zgodnie z którym, księgi rachunkowe powinny być prowadzone m.in. na bieżąco a księgi rachunkowe uznaje się 

za prowadzone na bieżąco, jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących 
jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań. 
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4.1.1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

Działania windykacyjne podejmowane zarówno przez dysponenta części 85/02, jak i dysponenta 
III stopnia (DUW) w celu wyegzekwowania przysługujących im należności zbadano na próbie 
w kwocie ogółem 6448,3 tys. zł (stanowiące 0,5% zaległości netto w części 85/02) obejmującej: 
[1] 100% zaległości wykazanych przez Wydział Organizacji i Rozwoju (dalej: WOiR) w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 za 2019 r. w wysokości 267,1 tys. zł, [2] wybrane celowo zaległości 
publicznoprawne oraz zaległości należne Wojewodzie Dolnośląskiemu po zlikwidowanym Funduszu 
Skarbu Państwa ewidencjonowane przez Wydział Finansów i Budżetu (dalej: WFiB) w łącznej kwocie 
6097,4 tys. zł oraz [3] 100% zaległości dysponenta części 85/02 – województwo dolnośląskie, 
dla których ewidencję finansowo-księgową prowadził WFiB, w kwocie 83,8 tys. zł. Przy czym 
zaznaczyć należy, że sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych w przypadku 
dysponenta III stopnia (jednostkowe DUW) sporządzane było osobno przez Wydział Finansów 
i Budżetu oraz przez Wydział Organizacji i Rozwoju. 
Stwierdzono, że proces ustalania, ewidencjonowania i dochodzenia objętych badaniem zaległości był, 
co do zasady zgodny z obowiązującym prawem, a podejmowane czynności uwzględniały stopień 
prawdopodobieństwa skuteczności inicjowanych działań windykacyjnych oraz potrzebę przerwania 
biegu przedawnienia. Stwierdzone w tym zakresie, niżej opisane nieprawidłowości ogółem na kwotę 
322,4 tys. zł (stanowiące 5% badanej próby) nie wpłynęły w istotny sposób na ocenę 
kontrolowanego obszaru. 

1. W trzech przypadkach (na łączną kwotę 67,2 tys. zł) działania mające na celu wyegzekwowanie 
należnych Wojewodzie Dolnośląskiemu wierzytelności lub ich umorzenie zostały przez NIK 
uznane za nierzetelne tj.: 
− odnośnie dłużnika30, wobec którego ostatnie postępowanie egzekucyjne komornik sądowy 

umorzył w kwietniu 2014 r. (z uwagi na jego bezskuteczność) do 30 sierpnia 2017 r. (w tym 
czasie sporządzono wniosek o ustanowienie kuratora sądowego w celu reprezentacji 
nieobecnego dłużnika w postępowaniu administracyjnym dotyczącym umorzenia należności 
budżetowych) nie podejmowano żadnych działań, mimo że opinię o możliwości 
z wystąpienia z takim wnioskiem uzyskano już w lutym 2015, a oddalony przez sąd w lutym 
2018 r. wniosek z powodów formalnych (nie uzupełniony w terminie) do końca 2019 r.  
nie został złożony ponownie, po oddaleniu wniosku nie podjęto też żadnych czynności 
mających na celu dalszą egzekucję czy umorzenie należności. NIK ustaliła, że przyczyną 
powyższego były brak precyzyjnych zasad dotyczących sposobu przekazywania 
dokumentacji (informacji) oraz niejasny podział kompetencji dotyczących egzekucji 
należności pomiędzy komórkami organizacyjnymi DUW; 

− podmiotowi zobowiązanemu do zwrotu dotacji31 upomnienie, o którym mowa w § 7 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania 
wierzycieli należności pieniężnych32 zamiast niezwłocznie przesłano dopiero po roku od dnia 
odbioru decyzji przez zobowiązanego; 

− kolejnemu dłużnikowi33 wyżej wymienione upomnienie zamiast niezwłocznie zostało 
przesłane po upływie siedmiu miesięcy od zwrotnego wpływu decyzji do DUW, 
a wystawiony pierwszy tytuł wykonawczy34 zawierał braki formalne35 wynikające z art. 27 
§1 pkt 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji36. 

2. W jednym przypadku (na kwotę 253,9 tys. zł), mimo wystąpienia, (co najmniej od 1 stycznia 
2016 r.) określonej w art. 56 ust. 1 pkt 2 ufp przesłanki37 do podjęcia takiej decyzji, 
nie zainicjowano procedury umorzenia z urzędu w całości należności cywilnoprawnej, mimo 
obowiązujących w tym zakresie w DUW procedur.  

                                                           
30  Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2,7tys. zł. 
31  Dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, na dzień 31 grudnia 2019 r. należność główna wraz  

z odsetkami wyniosła 21,5 tys. zł. 
32  Dz. U. z 2017 r. poz. 1483. 
33  Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 43,0 tys. zł. 
34  Z dnia 25 września 2018 r. 
35  Nie zamieszczono w nim stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, a wskazane 

imię i nazwisko było nieczytelne. 
36  Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm. 
37  Podmiot utracił osobowość prawną, a nie istniała możliwość przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania na osoby 

trzecie (odpowiedzialność spadkobierców drugiego ze wspólników nie została dopuszczona przez sąd). 
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3. W kolejnych dwóch przypadkach stwierdzono ewidencjonowanie należności w księgach 
rachunkowych DUW z naruszeniem art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 (w łącznej 
kwocie 1,3 tys. zł), tj.: 

− w ewidencji finansowo-księgowej Wydziału Organizacji i Rozwoju nie ujęto kosztów 
postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika 
w kwocie 0,2 tys. zł, podczas gdy wniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciela (Skarbu 
Państwa – DUW) obejmował także tę kwotę; 

− wartość odsetek od należności jednego z dłużników naliczona na 31 grudnia 2019 r., a ujęta 
w księgach rachunkowych Wydziału Finansów i Budżetu nie była prawidłowa. Z uwagi 
na przyjęcie niewłaściwej daty początkowej naliczenia odsetek została zaniżona o 1,1 tys. zł.  

Kontrola wykazała, że w stosunku do dłużników, wobec których postępowanie egzekucyjne 
okazywało się bezskuteczne, stosowano instytucję przewidzianą w art. 71 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji38, tj. składano wnioski o wyjawienie majątku 
dłużnika, zgodnie z przepisami kpc39. 

W części budżetu państwa 85/02 w 2019 r. umorzono należności na łączną kwotę 2858,3 tys. zł40, 
rozłożono na raty zapłatę 126,1 tys. zł41 oraz zdjęto z ewidencji księgowej należności przedawnione 
na kwotę 53,9 tys. zł42, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i z przyjętą w DUW 
procedurą. Terminy przedawnienia należności objęte były stałym monitoringiem. 

Kontrola przeprowadzona w WINB nie wykazała nieprawidłowości w procesie ustalania 
i dochodzenia jedynej, zaewidencjonowanej na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości netto w kwocie 
50,00 tys. zł. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w części 85/02 w wysokości 3 254 991,0 tys. zł zostały 
w ciągu 2019 r. zwiększone do kwoty 4 576 799,8 tys. zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim  
ze zmian wprowadzonych do budżetu państwa decyzjami Ministra Finansów (747 345,8 tys. zł), 
środków otrzymanych z rezerw celowych (567 925,1 tys. zł) oraz z rezerwy ogólnej cz. 81 
(6537,9 tys. zł). Wydatki budżetu państwa w części 85/02 zostały zrealizowane w kwocie 
4 546 737,5 tys. zł, stanowiące 99,3% planu po zmianach, a w porównaniu do roku 2018 były 
większe o 649 751,6 tys. zł, tj. o 16,7%. 

Z przeprowadzonej analizy wydatków w ośmiu działach klasyfikacji budżetowej (stanowiących 
94,4% ogółem wydatków w części 85/02)43 wynikało, iż w 2019 r. największy wzrost w stosunku 
do roku poprzedniego nastąpił w dziale 855 – Rodzina (stanowiącym 67% wydatków części 85/02). 
Z zaplanowanych 3 060 240,5 tys. zł wydatkowano w nim 3 046 559,9 tys. zł (t. 99,6% planu 
po zmianach), o 23,0% więcej niż w roku 2018 (2 346 632,0 tys. zł). Na zwiększenie wydatków w tym 
dziale wpływ miała zmiana przepisów w zakresie wypłat realizowanych w ramach Programu 
Rodzina 500 +. 

Realizacja wydatków dysponenta III stopnia (DUW) w 2019 r. wyniosła 81 380,9 tys. zł (97,6% planu 
po zmianach). W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło ich nieznaczne zwiększenie, tj. o 2,2%. 
Największy udział w finansowaniu wydatków DUW, wynoszący 86,7%, miały środki przeznaczone 
na zadania zaliczane do działu 750 – Administracja publiczna w kwocie 70 593,5 tys. zł, w którym 
główną pozycję zajmował rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (64 298,5 tys. zł). 
                                                           
38  Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm. 
39  Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  
40  Dotyczy wydanych decyzji administracyjnych bądź zawartych ugód w sprawach: opłat legalizacyjnych nałożonych 

przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (55,0 tys. zł), zwrotów dotacji przyznanych w 2017 r. lub 2018 r. 
(2779,0 tys. zł) oraz należności przysługującej Skarbowi Państwa po jednym ze zlikwidowanych zakładów przemysłu 
dziewiarskiego (24,3 tys. zł). 

41  Dotyczące kosztów zastępstwa prawnego (1,1 tys. zł) oraz kar (90,0 tys. zł) i opłat legalizacyjnych (35,0 tys. zł) 
nałożonych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.  

42  Dotyczące kosztów wydalenia cudzoziemców (51,8 tys. zł) oraz grzywny w celu przymuszenia (2,1 tys. zł). 
43  W następujących działach: [1] 010 – Rolnictwo i łowiectwo, [2] 600 – Transport i łączność, [3] 750 – Administracja 

publiczna, [4]  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, [5] 801 – Oświata i wychowanie,  
[6] 851 – Ochrona zdrowia, [7] 852 – Pomoc społeczna oraz [8] 855 – Rodzina. 
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Kontrola w WINB wykazała, że plan wydatków na 2019 r. pierwotnie został ustalony na kwotę 
4268,0 tys. zł, natomiast ostateczny plan wydatków po zmianach został określony na kwotę 
3703,2 tys. zł (tj. o 13,2% niższą). Zrealizowane wydatki WINB na koniec 2019 r. wyniosły 
3660,4 tys. zł ( 98,8% planu po zmianach) i były większe o 507,7 tys. zł, tj. o 16,1% od wydatków 
z roku poprzedniego.  

Szczegółowy wykaz wykonanych w 2019 r. wydatków budżetu w części 85/02, w porównaniu 
do planu, planu po zmianach i wydatków zrealizowanych w poprzednim roku, przedstawia załącznik 
nr 7.4. do Informacji. 

Rezerwy budżetowe 

Jednym ze źródeł zwiększenia planu wydatków części 85/02 były środki przyznane z rezerw 
celowych pochodzące z części 83 budżetu państwa (45 tytułów), przyznane na rok 2019, w kwocie 
ogółem 567 925,1 tys. zł. Badanie w zakresie rozdysponowania środków z czterech rezerw celowych 
o wartości ogółem 65 816,2 tys. zł (stanowiące 11,5% zwiększenia planu wydatków środkami 
pochodzącymi ze wszystkich rezerw) wykazało, że: 

− zwiększenia wydatków w części 85/02 wynikały z faktycznych potrzeb i były celowe, 

− wprowadzano je po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa 
na rok 2019, 

− środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem44, 

− w dwóch przypadkach poziom wykorzystania środków pochodzących z poszczególnych rezerw 
celowych wyniósł 100% i 98,3%, a w pozostałych dwóch przypadkach, z przyczyn obiektywnych 
90,0%45 i 73,3%46. 

Kontrola w WINB wykazała, że Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wystąpił 
z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o dokonanie zmian w planie finansowym, poprzez 
zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 95,64 tys. zł, co nastąpiło na podstawie Decyzji Ministra 
Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 środkami pochodzącymi z rezerwy 
celowej w części 83, poz. 65 Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat 
finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu. Środki te 
przeznaczono na zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników WINB 
(łącznie 32 etaty). Przyznane środki budżetowe z rezerwy celowej zostały wykorzystano w 87,9% 
(84,06 tys. zł), a pozostałe 11,57 tys. zł zostało zwrócone. Powodem niepełnego wykorzystania wyżej 
wymienionych środków były absencje pracowników przebywających na długoterminowych 
zasiłkach chorobowych oraz powstałe wakaty wskutek rozwiązanych umów o pracę.  

Blokowanie planowanych wydatków 

Działając na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp, Wojewoda Dolnośląski podejmował 
decyzje o blokowaniu planowanych wydatków. W 2019 r. wydał 61 takich decyzji, na łączną kwotę 
36 274,6 tys. zł47, z tego 15 501,0 tys. zł pochodziło z rezerw celowych oraz 20 773,6 tys. zł 
ze środków przyznanych w ustawie budżetowej.  

W tym zakresie stwierdzono nieprawidłowość, mogącą skutkować nieefektywnym zarządzaniem 
środkami publicznymi. Mianowicie, decyzja w sprawie blokowania planowanych wydatków na rok 
2019 na kwotę 300,0 tys. zł, przekazanych na realizację zadania wynikającego z wieloletniego 
programu Senior+, została podjęta dopiero 13 grudnia 2019 r., mimo że o nadmiarze środków DUW 
został poinformowany już w kwietniu 2019 r. Przyczyną podjęcia decyzji przez Wojewodę 
Dolnośląskiego po ponad siedmiu miesiącach od powstania okoliczności ją uzasadniających był brak 

                                                           
44  Z wyjątkiem trzech podmiotów, które nie złożyły sprawozdań rzeczowo-finansowych, wydział merytoryczny nie mógł 

stwierdzić czy zadania zostały zrealizowane. Dotyczy to środków w wysokości 123,0 tys. zł, pochodzących z rezerwy 
celowej poz. 58. 

45  Powodem niewykorzystania 10,0% środków tej rezerwy było m.in: mniejsza niż planowana liczba uczniów 
w poszczególnych oddziałach, problemy związane z brakiem możliwości zakupu podręczników dostosowanych 
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych; zwroty dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego; niespełnianie 
warunków kryterium dochodowego przez uczniów w trakcie roku szkolnego; mniejsza liczba wniosków o stypendium; 
brak udokumentowania przez uczniów wydatków na cele określone w regulaminach świadczeń pomocy materialnej. 

46  Powodem niewykorzystania 26,7% środków tej rezerwy była rezygnacja beneficjentów z wykorzystania dotacji; niższy 
koszt realizacji zadania niż przewidywany na etapie składania ofert. 

47  Największe blokady, tj. przekraczające 1000,0 tys. zł, dotyczyły takich działów klasyfikacji budżetowej jak: 855 – Rodzina 
(9883,3 tys. zł), 600 – Transport i łączność (2417,7 tys. zł), 801 – Oświata i wychowanie (2533,7 tys. zł), 852 – Pomoc 
społeczna (6448,6 tys. zł). 
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sporządzenia stosownego wniosku przez wydział merytoryczny (Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej), co – według zastępcy dyrektora tej komórki organizacyjnej – wynikało z obciążenia 
pracą pracownika ze względu na rozwój programu Senior+ i ponadprzeciętnej liczby wszystkich 
równolegle realizowanych wówczas zadań. 
Wykonanie zaplanowanych wydatków według grup ekonomicznych 

Wysokość wydatków w części 85/02 (w tym budżet środków europejskich) w podziale na grupy 
ekonomiczne przedstawiała się następująco: [1] dotacje i subwencje – 4 142 354,5 tys. zł (91,0% 
wydatków ogółem); [2] świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3963,3 tys. zł (0,1%); [3] wydatki 
bieżące jednostek budżetowych – 288 586,5 tys. zł (6,3%); [4] wydatki majątkowe – 95 682,4 tys. zł 
(2,1%); [5] środki własne Unii Europejskiej – 6626,4 tys. zł (0,1%); [6] współfinansowanie projektów 
z udziałem UE (wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym wydatki budżetu środków europejskich) – 16 150,9 tys. zł 
(0,4%). 

W WINB struktura wydatków, według grup ekonomicznych przedstawiała się w 2019 r. następująco: 
[1] świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12,8 tys. zł (0,35% wydatków ogółem, wykonano 100% 
zakładanego planu); [2] wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3272,7 tys. zł (89,41% wydatków 
ogółem, wykonano w 99,5%); [3] wydatki majątkowe – 158,8 tys. zł (4,34% wydatków ogółem, 
wykonano 99,8%); [4] wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – 216,1 tys. zł (5,90% wydatków ogółem, wykonano 
w 89,3%). 

Dotacje budżetowe 

Zrealizowana, w ramach części 85/02 budżetu państwa, wartość dotacji wyniosła 4 236 696,6 tys. zł 
(99,4% planu po zmianach), na którą składały się: 

− dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) – 3 964 503,1 tys. zł (95,7% 
ogółu dotacji), 

− dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 167 447,6 tys. zł (4,0% 
ogółu dotacji), 

− dotacje podmiotowe – 2978,8 tys. zł (0,1% ogółu dotacji) oraz 
− dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 7424,9 tys. zł (0,2% 
ogółu dotacji). 

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wydatkowano 
3 553 632,0 tys. zł (87,8% ogółu dotacji dla j.s.t.), na dofinansowanie zadań własnych j.s.t.  
– 483 002,5 tys. zł (11,9% ogółu dotacji dla j.s.t.), a na zadania realizowane przez j.s.t. na podstawie 
porozumień – 8735,2 tys. zł (0,2% ogółu dotacji dla j.s.t.).  

Przeprowadzone przez NIK badanie wydatków budżetowych w części 85/02 przeznaczonych 
na dotacje w ramach ośmiu działów klasyfikacji budżetowej ogółem w kwocie 4 132 769,1 tys. zł48 
(stanowiącej 97,5% zrealizowanych przez dysponenta części dotacji) wykazało, że wydatki zostały 
dokonane zgodnie z przeznaczeniem. Przed przekazaniem środków dla j.s.t. każdorazowo oceniano 
rzeczywiste ich zapotrzebowanie, a także na bieżąco dokonywano oceny wykorzystania dotacji na 
podstawie przedłożonych przez j.s.t. harmonogramów, sprawozdań i rozliczeń. 

Szczegółowym badaniem NIK objęła wydatki na dotacje dysponenta III stopnia w łącznej kwocie 
863 799,1 tys. zł (tj. 20,9% wydatków na wszystkie dotacje udzielone przez DUW)49. W badanej 
próbie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

                                                           
48   Na którą składały się wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: [1] 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 

wypłaconych dotacji wyniosła 82 367,2 tys. zł, w tym 67 445,9 tys. zł dla j.s.t.; [2] 851 – Ochrona zdrowia – kwota 
wypłaconych dotacji wyniosła 201 485,1 tys. zł, w tym 42 500,2 tys. zł dla j.s.t.; [3] 600 – Transport i łączność – kwota 
wypłaconych dotacji (w tym dla j.s.t.) wyniosła 127 013,9 tys. zł; [4] 750 – Administracja publiczna – kwota wypłaconych 
dotacji wyniosła 38 113,9 tys. zł, w tym 37 417,1 tys. zł dla j.s.t.; [5] 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa – kwota wypłaconych dotacji wyniosła 205 709,9 tys. zł, w tym 205 467,9 tys. zł dla j.s.t.;  
[6] 801 – Oświata i wychowanie – kwota wypłaconych dotacji wyniosła 130 549,7 tys. zł, w tym 130 136,3 tys. zł dla j.s.t.; 
[7] 855 – Rodzina – kwota wypłaconych dotacji wyniosła 3 042 601,6 tys. zł, w tym 3 035 188,2 tys. zł dla j.s.t.;  
[8] 852 – Pomoc społeczna – kwota wypłaconych dotacji (w tym dla j.s.t.) wyniosła 304 927,8 tys. zł. 

49  Przeznaczone na realizację: [1] zadań związanych z zapewnieniem uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu 
do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w dziale klasyfikacji budżetowej 
801 (dalej: dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe), [2] programu rządowego Aktywna tablica, w dziale 
klasyfikacji budżetowej 801, [3] ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w dziale klasyfikacji budżetowej 855  
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Dysponent części 85/02 weryfikował stopień realizacji dotowanych zadań i efekty rzeczowe 
udzielonych dotacji na podstawie przesyłanej do DUW dokumentacji, tj. rozliczeń finansowych 
i sprawozdań merytorycznych. Nadzór w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji prowadzony 
był przez wydziały merytoryczne, w tym zakresie przeprowadzono również 33 kontrole (WFiB).  

Kontrolą w dwóch urzędach gmin objęto dotacje udzielone na: [1] zapewnienie uczniom objętym 
obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych; [2] dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2017–2019 pn. „Aktywna tablica”; [3] dofinansowanie zadań własnych 
z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019 w łącznej wysokości 
1394,0 tys. zł (100% zbadanej próby). Gminy miejskie Legnica i Świdnica wykorzystały dotacje 
zgodnie z przeznaczeniem w kwocie ogółem 1340,5 tys. zł, a także terminowo i rzetelnie je rozliczyły, 
za wyjątkiem przypadku zawyżenia o kwotę 5,5 tys. zł zwrotu jednej z badanych dotacji. Stwierdzono 
także niewielkie opóźnienie w zwrocie środków w wysokości 2,2 tys. zł związanych z aktualizacją 
wniosku o udzielenie dotacji.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Środki wykorzystane przez dysponenta części 85/02 w 2019 r. na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych w 2019 r. wyniosły 3963,3 tys. zł (99,0% planu po zmianach), przeznaczono je na: 
zasądzone renty (1669,6 tys. zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (833,9 tys. zł), 
stypendia dla uczniów (721,2 tys. zł), nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 
do wynagrodzeń (475,0 tys. zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 
żołnierzom i funkcjonariuszom (249,1 tys. zł). 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Zrealizowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 85/02 wyniosły 292 463,5 tys. zł 
(98,9% planu po zmianach). W budżecie Wojewody Dolnośląskiego 79,3% wydatków tej grupy 
stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a pozostałe 20,7% wydatkowano na zakup 
materiałów i usług. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 197 228,9 tys. zł, nie przekroczono w tym 
zakresie planu, wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 11,7% i wynikał przede wszystkim 
z przyznanych w 2019 r. podwyżek wynagrodzeń.  

Przeciętne zatrudnienie50 w części 85/02 w 2019 r. wyniosło 3222 osób i było niższe niż w 2018 r. 
o 29 osób. Natomiast mieszczące się w ww. wielkości przeciętne zatrudnienie w DUW wynoszące 
797,8 osób, zwiększyło się w stosunku do 2018 r. o 28,4 osób (tj. o 3,7%). Wzrost ten spowodowany 
był przyjęciem do realizacji nowych zadań51, jak również powrotem do pracy osób po czasowej 
absencji (urlopy wychowawcze). 

W podziale na status zatrudnienia pracowników, wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń 
odnotowano w trzech grupach (ze statusem: 01, 03 i 11). Największy wzrost dotyczył członków 
korpusu służby cywilnej (status 03), gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 14,7% 
(z 4,9 tys. zł na 5,6 tys. zł), w pozostałych grupach o statusie 01 i 11 wzrost przeciętnego 
wynagrodzenia wyniósł odpowiednio 11,6% i 7,4%. 

W części 85/02 środkami pochodzącymi z niżej wskazanych rezerw celowych sfinansowano 
podwyżki wynagrodzeń i pochodnych oraz uposażenia dla nowo zatrudnionych pracowników52: 
poz. 953, poz. 1254, poz. 2655, poz. 4456, poz. 4957, poz. 6558, poz. 6959, poz. 7360, poz. 7761 
oraz poz. 9162. 

                                                                                                                                                                             
(dalej: Maluch+), [4] świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dalej: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne) w dziale klasyfikacji budżetowej 855. 

50  W przeliczeniu na pełne etaty. 
51  Związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (rozdział 85515). 
52  Kwota środków z rezerw celowych zwiększająca plan na wynagrodzenia i pochodne ogółem w kwocie 18 624,1 tys. zł, 

z czego wykorzystana kwota na osoby nowozatrudnione (po 1.01.2019 r.) wyniosła 772,5 tys. zł, a na podwyżki 
dotychczasowych pracowników 13 134,6 tys. zł. 

53  Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1077, ze zm.), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

54  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, 
finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji 
Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej. 
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Wydatki na wynagrodzenia w WINB w 2019 r. wyniosły 2132,8 tys. zł, w tym wynagrodzenia osób 
o statusie zatrudnienia 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń: 270,9 tys. zł 
oraz 03 – członkowie korpusu służby cywilnej: 1861,9 tys. zł. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 
58,3% wydatków ogółem, wzrosły w stosunku do 2018 r. o 17,8% i zostały zrealizowane w 98,81%. 
Zwiększone w stosunku do roku poprzedniego wydatki na wynagrodzenia w 2019 r. wynikały 
z wypłaconych podwyżek wynagrodzeń sfinansowanych ze środków pochodzących z rezerwy 
celowej jak również z wypłat wynagrodzeń ze środków związanych z realizacją Projektu 
współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014–2020. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części budżetowej 85/02 – województwo 
dolnośląskie przedstawiono w załączniku nr 7.5. do Informacji. 

Wydatki majątkowe 

Kwota zaplanowanych na 2019 r. bezpośrednio przez DUW wydatków majątkowych wyniosła 
4619,0 tys. zł. W jej ramach uwzględniono 22 zadania, uzupełnione w trakcie roku o kolejne 
16 (pierwotnie o wartości ogółem 1065,7 tys. zł, która w ciągu roku były modyfikowana). 
Wprowadzone w tym zakresie zmiany do planu finansowego były celowe i wynikały m.in. 
z konieczności zapewnienia środków na realizację nowych zadań dotyczących zagwarantowania 
bezpieczeństwa i ciągłości działania DUW, jak również właściwych warunków pracy dla pracowników. 
Do końca 2019 r. nie zrealizowano sześciu zadań63, natomiast trzy zostały wykonane tylko częściowo64 
na ogólną kwotę 1610,0 tys. zł65. Nastąpiło to z przyczyn obiektywnych, tj. unieważnienie 
postępowania (dwa przypadki) oraz odstąpienie od negocjacji i zawarcia umowy (jeden przypadek  
– ze względu na brak porozumienia w sprawie opisu przedmiotu zamówienia)66, rezygnacji 
wykonawcy67 czy DUW68 z realizacji zadania, a także opóźnienia w realizacji zadania z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy69. Ponadto z jednej inwestycji (o wartości 25,0 tys. zł) zrezygnowano 
ze względu na potrzebę przeniesienia środków na inne, pilniejsze zadanie70. Po dokonanych w trakcie 
roku zmianach w planie finansowym DUW (dotyczących również przeniesień pomiędzy rozdziałami 
i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 746,0 tys. zł) wartość wydatków majątkowych 
wyniosła 2966,1 tys. zł, z czego zrealizowano 2911,5 tys. zł (98,2%). Założone na rok 2019 efekty 
w ramach tej grupy wydatków zostały osiągnięte. 

                                                                                                                                                                             
55  Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym 

dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu 
rządowego „Aktywna tablica”. 

56  Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa 
i zadania związane z poprawą finansów publicznych. 

57  Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, 
a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych. 

58  Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego 
i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu. 

59  Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony 
Państwa w latach 2017–2020. 

60  Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. 
61  Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego 

i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
62  Środki na zadania w obszarze zdrowia. 
63 Następujące zadania: [1] System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przy pl. Powstańców Warszawy 1, [2] zakup tarczy balistycznej, [3] zakup pojemnika przeciwwybuchowego, [4] zakup 
pojazdu do transportowania pojemnika przeciwwybuchowego, [5] dostawa stacjonarnego skanera RTG na potrzeby 
lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice oraz [6] zakup samochodu patrolowego na potrzeby Oddziału 
Celnego obsługującego lotnicze przejście graniczne. 

64  Następujące zadania: [1] Przebudowa balustrad na klatkach schodowych w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; [2] Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; [3] Przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw 
Obywatelskich i  cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1. 

65  W tym 365,0 tys. zł – wartość zadań niezrealizowanych częściowo. 
66  Zadania związane z: [1] przebudową balustrad na klatkach schodowych w budynku DUW przy pl. Powstańców Warszawy 

1 we Wrocławiu, [2] zakupem tarczy balistycznej, [3] zakupem pojemnika przeciwwybuchowego. 
67  Wykonawca, którego oferta spełniała warunki w postepowaniu na dostawę stacjonarnego skanera RTG na potrzeby 

lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice, wycofał się z dalszego procedowania. 
68  Związane z zakupem samochodu patrolowego na potrzeby Oddziału Celnego oraz pojazdu do transportowania pojemnika 

przeciwwybuchowego, których termin realizacji określony w umowie ramowej zawartej przez Centrum Obsługi 
Administracji Rządowej wynosił 18 tygodni – wykraczającym poza rok budżetowy. 

69  Przy realizacji zadania dotyczącego wymiany stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1. 

70  Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej Wojewody Dolnośląskiego. 
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W WINB plan finansowy na 2019 r. nie przewidywał wydatków majątkowych. W trakcie roku, 
na podstawie dwóch decyzji Wojewody Dolnośląskiego, dokonano zwiększenia środków na wydatki 
inwestycyjne o łączną kwotę 159,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów 
służbowych. Wydatki w tym zakresie wykonano w 99,85%. 

Wyniki szczegółowego badania wydatków 

Szczegółowym badaniem NIK objęła realizację wydatków dysponenta III stopnia 
w kwocie 7554,7 tys. zł, stanowiących 9,3% wydatków DUW. Częściowo tj. kwocie 3485,2 tys. zł 
(tj. 4,3%) wytypowanych do kontroli w sposób losowy, a w pozostałej kwocie tj. 4069,5 tys. zł 
(tj. 5,0%) w sposób celowy71, na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 
i dowodów odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym w ramach pozostałych grup 
ekonomicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe oraz wydatki na 
świadczenia na rzecz osób fizycznych) o wartości powyżej 0,5 tys. zł. Próba losowa została wybrana 
metodą monetarną (MUS72) spośród 3 848 zapisów księgowych na ogólną kwotę 17 947,9 tys. zł. 
Kontrola wykazała, że realizacja objętych badaniem wydatków była zgodna z art. 44 ust. 3 ufp, 
ponieważ były one celowe, zostały rzetelnie skalkulowane i zaplanowane (z wyjątkiem kwoty 
6,2 tys. zł, wynikającej z wyroków sądowych, której nie można było zaplanować), a zakupione przez 
DUW środki trwałe prawidłowo ujęto w ewidencji środków trwałych i poprawnie sklasyfikowano, tj. 
zaliczono do właściwej kategorii środków trwałych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych73. Przy wydatkach związanych 
z nabyciem środków trwałych (21 sztuk o wartości ogółem 1163,7 tys. zł) dokonywana była kontrola 
funkcjonalna, dokumenty zakupu były poddawane kontroli merytorycznej, a nabyte urządzenia 
zostały niezwłocznie przekazane do użytkowania. Objęte próbą zadania inwestycyjne (związane 
z zapewnieniem funkcjonowania DUW) zostały zrealizowane, roboty i dostawy protokolarnie 
odebrano. 

W WINB szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków budżetu państwa w kwocie 
368,6 tys. zł, stanowiącej 10,1% całości wydatków tej jednostki (obejmujących 41 dowodów 
księgowych)74. Realizacja objętych badaniem wydatków była zgodna z art. 44 ust. 3 ufp – wydatki 
były celowe, zostały rzetelnie skalkulowane i zaplanowane. Płatności za zakupione towary i usługi 
dokonywane były z zachowaniem terminów wynikających z zawartych umów lub otrzymanych 
faktur. Zakupione środki trwałe prawidłowo ujęto w ewidencji środków trwałych i poprawnie 
sklasyfikowano, tj. zaliczono do właściwej kategorii środków trwałych. W przypadku wydatków 
majątkowych, przy nabyciu środków trwałych dokonywana była ich kontrola funkcjonalna, 
dokumenty zakupu były poddawane kontroli merytorycznej, zakupione samochody zostały 
przekazane do użytkowania.  

W przedmiocie oceny prawidłowości stosowania lub wyłączenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych75 (dalej: pzp) szczegółowym badaniem objęto pięć postępowań 
(w tym trzy dotyczące zadań finansowanych z budżetu środków europejskich), których ogólna 
szacunkowa wartość wyniosła 2452,2 tys. zł76, z czego: [1] jedno przeprowadzono w trybie 
przetargu nieograniczonego, [2] dwa zostały udzielone w trybie z wolnej ręki, [3] jedno dotyczyło 
usług społecznych oraz [4] jedno przeprowadzono w oparciu o regulacje wewnętrzne DUW. 
Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość (jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Biura Administracji 
i Logistyki – wynikająca z omyłki) nie miała wpływu na wybór wykonawcy zamówienia. Dotyczyła 
ona dwóch zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki, w których protokoły postępowania, 
o których mowa w art. 96 pzp, były niezgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego77 (zastosowano formularze wynikające z poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia).  

                                                           
71  Doboru celowego, dokonano z pozostałych wydatków o najwyższych wartościach. 
72  Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
73  Dz. U. poz. 1864. 
74  Wydatki te wytypowano do kontroli w sposób losowy na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów 

i dowodów odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym w ramach pozostałych grup ekonomicznych 
(wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych)  
o wartości powyżej 0,5 tys. zł. Próba ta została wylosowana metodą monetarną (MUS) spośród 353 zapisów księgowych 
na ogólną kwotę 1008,7 tys. zł. 

75  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
76  Wartość poniesionych w 2019 r. wydatków z tytułu udzielonych zamówień publicznych wyniosła 2021,2 tys. zł.  
77  Dz. U. poz. 1128. 
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W WINB szczegółowym badaniem objęto postępowanie o szacunkowej wartości 434,8 tys. zł netto, 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Środki przeznaczone na jego sfinansowanie 
wyniosły 439,0 tys. zł brutto (w tym 215,2 tys. zł w 2019 r., 223,8 tys. zł w 2020 r.). W wyniku 
przeprowadzonego postępowania w dniu 8 października 2019 r. WINB zawarł z wykonawcami 
osiem umów ramowych w rozumieniu art. 99 pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego dla pięciu części zostało unieważnione z uwagi na fakt, że nie złożono dla tych części 
zamówienia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp). Informując 
wykonawców m.in. o odrzuceniu oferty, WINB nie wskazał jednak powodów odrzucenia tej oferty, 
do czego był zobligowany zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 pzp, przy czym, w protokole postępowania 
o udzielenie zamówienia powód odrzucenia oferty został podany. Naczelnik Wydziału Wyrobów 
Budowlanych w WINB wyjaśniła, że niewskazanie w informacji powodów odrzucenia oferty było 
wynikiem przeoczenia.  

Zobowiązania 

Zobowiązania budżetu państwa w części 85/02 na koniec 2019 r. wyniosły 16 261,1 tys. zł 
(stanowiące 0,4% zrealizowanych wydatków). Związane były przede wszystkim z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi (15 193,0 tys. zł)78.  

Zobowiązania WINB na koniec 2019 r. wyniosły 151,1 tys. zł. i dotyczyły przede wszystkim 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (151,0 tys. zł). 

Realizacja działań nadzorczych dysponenta części 85/02 

Dysponent części 85/02 realizował działania nadzorcze w obszarze wydatków. Przeprowadzano 
okresowe analizy w zakresie, o którym mowa w art. 175 ust. 2 pkt 2–5 ufp, na tej podstawie 
formułowano zalecenia i wnioski (m.in. wzywano beneficjentów dotacji do korekty rozliczeń), 
stanowiły one też podstawę do podjęcia kontroli zewnętrznych. Kontrole przeprowadzone 
w podległych i nadzorowanych przez dysponenta części 85/02 jednostkach obejmowały 
m.in. problematykę wydatkowania środków publicznych. Przed przekazaniem środków (dotacji)  
w DUW oceniano rzeczywiste zapotrzebowania, a nadzór sprawowany był na bieżąco. Cyklicznie 
monitorowano również realizację planu wydatków w układzie zadaniowym.  

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki budżetu środków europejskich w części 85/02 zostały 
zaplanowane w wysokości 89,0 tys. zł na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
na lata 2014–2020. W ciągu roku wprowadzono zmiany do planu, dokonując zwiększenia w dziale 
754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, o kwotę 6626,4 tys. zł, z przeznaczeniem 
na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Ostatecznie plan 
po zmianach wyniósł 6715,4 tys. zł. Zrealizowane wydatki budżetu środków europejskich w części 
85/02 w 2019 r. wyniosły 6626,4 tys. zł. (98,7% planu po zmianach79). Była to kwota o 74,7% 
mniejsza niż w roku poprzednim. Wykorzystano ją na realizację Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu środków 
europejskich – poz. 98). 

W 2019 r. DUW (dysponent III stopnia) nie realizował projektów finansowanych z budżetu środków 
europejskich. 

Kontrola przeprowadzona w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu80 wykazała, 
że na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20 kwietnia 2017 r. z Komendą Główną 
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie realizacji projektu KW PSP została upoważniona 
do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w przypisanej jej części, co pozwalało traktować ją, jako 
beneficjenta środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. NIK 
oceniła pozytywnie wykorzystanie w 2019 r. przez KW PSP środków finansowych w łącznej 
wysokości 6570,0 tys. zł81 pochodzących z budżetu państwa i budżetu środków europejskich, które 
były przeznaczonych na realizację projektu. KWP PSP wydatkowała ww. środki finansowe w pełnej 
wysokości, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu oraz w terminach przewidzianych 

                                                           
78  Zobowiązania wymagalne w części 85/02 na koniec 2019 r. nie wystąpiły. 
79   Ze względu na rezygnację z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. 
80  Dalej: KW PSP. 
81  Kontrolą objęto 100% wydatkowanych środków. 
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harmonogramem jego realizacji. Zakupiony w związku z realizacją projektu sprzęt został prawidłowo 
odebrany i ujęty w ewidencji środków trwałych KW PSP.  

Szczegółowy wykaz wykonanych w 2019 r. wydatków budżetu środków europejskich w części 
85/02, w porównaniu do planu, planu po zmianach i wydatków zrealizowanych w poprzednim roku, 
przedstawia załącznik nr 7.6. do Informacji. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W 2019 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie na realizację 136 działań w ramach 
75 podzadań, 41 zadań i 22 funkcji państwa w zadaniowym układzie wydatków, poniesiono 
z budżetu państwa i budżetu środków europejskich łącznie 4 553 363,9 tys. zł. Szczegółową kontrolą 
NIK objęła pięć następujących zadań i wszystkich w ramach nich podzadań, na które wydatkowano 
3 443 257,7 tys. zł, tj. 75,6% ogółem wydatkowanych środków: 
1) zadanie 2.3.W – System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności82, 
2) zadanie 3.1.W – Oświata i wychowanie83, 
3) zadanie 12.1.W – System ochrony środowiska informacje o środowisku84,  
4) zadanie 12.3.W – Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu85,  
5) zadanie 13.4.W – Wspieranie rodziny86.  

Stopień realizacji określonych dla podzadań celów był w trakcie roku monitorowany, co stanowiło 
źródło informacji na temat uzyskiwania efektów z danych nakładów. W wyniku wydatkowania 
środków osiągnięto założone wartości mierników realizacji celów w pięciu podzadaniach. 
W dziewięciu pozostałych powodem niepełnego ich wykonania były m.in. [1] niewielkie 
zainteresowania naborem na stanowisko doradcy metodycznego87; [2] trudności w monitorowaniu 
miernika w trakcie roku budżetowego w szczególności w zakresie stypendiów i zasiłków 
szkolnych88; [3] konieczność szkolenia nowych pracowników niewykonujących samodzielnie 
kontroli, co spowodowało ograniczenie czasu przeznaczonego na wykonywanie kontroli w ciągu 
roku89; [4] niezakończone postępowanie administracyjne prowadzone w zakresie ograniczenia 
oddziaływania akustycznego autostrady A4 na tereny chronione przed hałasem90, [5] zmiana 

                                                           
82  Obejmujące następujące podzadania: [a] 2.3.1.W – Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, którego celem było 

zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania 
zagrożeniom oraz [b] 2.3.3.W – Obrona cywilna, którego celem było przygotowanie do działania kierowniczej kadry 
jednostek samorządu terytorialnego (jst) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz sprawna realizacja zadań 
obrony cywilnej. 

83  Obejmujące następujące podzadania: [a] 3.1.1.W – Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty, którego celem było 
podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru 
pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek, [b] 3.1.2.W – Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, którego 
celem było podnoszenie kwalifikacji zawodowych; [c] 3.1.3.W – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie 
ich pragmatyki zawodowej, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz tworzenie 
warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli; [d] 3.1.5.W – Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, którego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie 
dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i z terenów wiejskich oraz wspieranie 
uczniów zdolnych; [e] 3.1.6.W – Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, którego celem było zapewnienie bezpieczeństwa 
wypoczynku dzieci i młodzieży; zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych  
i w różnych formach wypoczynku oraz zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku oraz  
[f] 3.1.7.W – Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, którego celem było zwiększenie upowszechniania 
edukacji przedszkolnej. 

84  Obejmujące następujące podzadania: [a] 12.1.3.W – Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska, 
którego celem było zapewnienie dobrego stanu środowiska; [b] 12.1.4.W – Ochrona przed skutkami zagrożeń, którego 
celem było Ochrona przed negatywnym wpływem hałasu na środowisko oraz [c] 12.1.6.W – Gospodarka odpadami, 
którego celem było zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania odpadami. 

85  Obejmujące podzadanie 12.3.1.W – Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu, którego celem było 
zapewnienie przestrzegania standardów jakości powietrza. 

86  Obejmujące następujące podzadania: [a] 13.4.1.W – Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi, którego celem było zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie oraz [b] 13.4.2.W – Wsparcie rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem, którego 
celem było zwiększenie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom mającym problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz zwiększenie skuteczności funkcjonowania pieczy zastępczej. 

87  Podzadanie 3.1.3.W − liczba zatrudnionych doradców metodycznych na terenie województwa wyniosła 59 wobec 
planowanej wartości miernika wynoszącego 80. 

88  Podzadanie 3.1.5.W − stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie wyniósł 
4,19%, wobec planowanej wartości miernika wynoszącej 4,86%. 

89  Podzadanie 12.1.3.W − liczba przeprowadzonych kontroli, pomiarów i oznaczeń monitoringowych wyniosła 2342 wobec 
planowanej wartości miernika wynoszącego 2 923. 

90  Podzadanie 12.1.4.W − Ilość opracowanych programów ochrony środowiska przed hałasem oraz innych postępowań 
podejmowanych w zakresie ochrony przed hałasem (szt.) wyniosła 1 wobec planowanej wartości miernika wynoszącego 2. 
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przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, po zawarciu umowy na opracowanie aktualizacji 
programu ochrony powietrza, uniemożliwiające jego aktualizację91. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2019 r. 
przez dysponenta części 85/02 – województwo dolnośląskie, sprawozdań jednostkowych DUW, jako 
urzędu obsługującego Wojewodę Dolnośląskiego, a także sprawozdań jednostkowych WINB: 

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

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/02 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym92, 
poza sprawozdaniami Rb-27 z wykonania planu dochodów dysponenta III stopnia (DUW) za 2019 r., 
w których stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W sprawozdaniu sporządzonym przez WOiR; 

a) w kolumnach 7 należności i 11 należności pozostałe do zapłaty ogółem, nie uwzględniono 
kwoty 105,8 tys. zł, co było niezgodne z § 7 ust. 2 ppkt 2 i 5 instrukcji sporządzania 
sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa, stanowiącej załącznik nr 34 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej93 (dalej: instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych. 
Z wyjaśnień Dyrektora WOiR wynikało, że w przywołanych wyżej kolumnach pomyłkowo 
wykazano tylko te należności, których termin płatności minął i mogą być egzekwowane; 

b) w kolumnie nr 12 zaległości netto nie wykazano kosztów wydalenia cudzoziemców w kwocie 
89,0 tys. zł, mimo że zgodnie z § 7 ust. 2 ppkt 5 instrukcji sporządzania sprawozdań 
budżetowych zaległości netto to te należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty 
minął i mogą być egzekwowane. Termin wymagalności ww. kosztów minął w pierwszym 
półroczu 2014 r., a zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
(w brzmieniu sprzed nowelizacji)94, która ma zastosowanie w przypadku ww. kosztów, 
należności z tytułu kosztów wydalenia cudzoziemca nieuiszczone w terminie podlegają 
egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego95 (dalej: kpa). Do takiej interpretacji przepisów przychylił się również 
w swoich wyjaśnieniach Dyrektor WOiR uznając prezentację kosztów wydalenia 
cudzoziemców w sprawozdaniu Rb-27 za 2019 r. błędną. 

2. W sprawozdaniu sporządzonym przez WFiB, w kolumnie 12 zaległości netto, wykazano w sposób 
nieuprawniony wartość nieuiszczonych opłat legalizacyjnych w łącznej kwocie 990,0 tys. zł. 

                                                           
91  Podzadanie 12.3.1.W − stosunek liczby programów ochrony powietrza do liczby stref, w których stwierdzone zostało 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń powietrza wynosiła 0 wobec planowanej wartości 
miernika wynoszącego 100. 

92  Po dokonaniu korekt sprawozdań Rb-27 dysponenta III stopnia (sprawozdania były w czasie kontroli korygowane 
trzykrotnie). 

93  Dz. U z 2019 r. poz. 1393, ze zm. 
94  Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, ze zm. 
95  Dz. U. z 2020 r. poz. 256. Dalej: KPA. 
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Wynikały one z nałożonych przez organy nadzoru budowlanego w toku postępowania 
w przedmiocie samowoli budowlanej w trybie art. 49 ust. 1 (siedem przypadków), art. 49b ust. 4 
(jeden przypadek) i art. 71a ust. 2 i 3 (jeden przypadek) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane96 (dalej: upb), których termin zapłaty minął, a co do których nie wydano 
prawomocnej decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego. Było to działanie nierzetelne, 
gdyż opłaty te nie są obowiązkiem, lecz uprawnieniem strony, a nieskorzystanie z niego wiąże 
się z konsekwencją w postaci wydania przez organ nakazu rozbiórki. W przypadku nieuiszczenia 
w terminie opłaty legalizacyjnej nie podlega ona przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji 
administracyjnej, tak jak ma to miejsce w przypadku kar, o których mowa w art. 59f upb. Zgodnie 
z § 7 ust. 2 ppkt 5 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych, zaległości netto to należności 
pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane. 

3. W sprawozdaniach sporządzonych przez WOiR (0,2 tys. zł) oraz przez WFiB (1,1 tys. zł) 
należności pozostałe do zapłaty zostały zaniżone na łączną kwotę 1,3 tys. zł. Wynikało 
to z opisanego wcześniej (w podrozdziale 4.1.2. Windykacja należności) nieujęcia w ewidencji 
finansowo-księgowej DUW kosztów postępowania o nadanie klauzuli wykonalności w kwocie 
0,2 tys. zł oraz nieprawidłowego naliczenia odsetek powodującego ich zaniżenie o 1,1 tys. zł. 

Powyższe miało także wpływ na kwoty wykazane w sprawozdaniu łącznym Rb-27 dysponenta części 
85/02 za 2019 r. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych jednostek (dysponentów 
III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli 
zarządczej, co do zasady zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych sprawozdań. 

Z kontroli przeprowadzonej w WINB wynikało, że sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji 
finansowych przedstawiały prawdziwy obraz dochodów, wydatków i zobowiązań za 2019 r. i zostały 
sporządzone terminowo. Natomiast w zakresie należności, ujawniona w toku kontroli 
nieprawidłowość w ich ewidencjonowaniu, spowodowała konieczność złożenia korekty 
sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2019 r. W toku kontroli NIK ustalono, że stan nieuregulowanych 
należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 50,0 tys. zł i wynikał z nałożonej postanowieniem 
a niezapłaconej przez zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia, czego WINB nie wykazał 
w sprawozdaniu. Poprawna wartość należności została wykazana dopiero w korekcie sprawozdania 
Rb-N za IV kwartał złożonej w DUW w dniu 6 lutego 2020 r. Ponadto, w sprawozdaniu Rb-27 
za 2019 r. nie wykazano należności z tytułu odsetek, które powinny być a nie zostały naliczone 
przez WINB w kwocie ogółem 0,4 tys. zł, co było niezgodne z § 7 pkt 2 ppkt 2 i 5 instrukcji 
sporządzania sprawozdań budżetowych.  Nieprawidłowość stwierdzono również w sprawozdaniu  
Rb-28 za 2019 r. Dane wykazane w rubryce Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach, nie 
były zgodne z zapisami na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki budżetowej. Przyjęty przez WINB 
sposób obliczania wartości dla potrzeb sprawozdania Rb-28 był niezgodny z § 10 pkt 3 ppkt 3 
Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego wyjaśnił (powołując się na taką, stosowaną od lat praktykę), że sprawozdanie Rb-28 
za 2019 r. sporządzane było w oparciu o zapisy strony Ma konta 130 z uwzględnieniem wartości 
na odpowiednich paragrafach z konta kasowego, do którego z konta bankowego pobierana była 
gotówka Z kolei strona Ma konta bankowego na paragrafie 4210-00 była pomniejszana o kwotę 
ze strony Wn konta kasowego (w całości). NIK uznała ten sposób ewidencjonowania wydatków 
za niezgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej. 
 

                                                           
96  Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm. 
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI  
Przy ocenie części 85/02 – województwo dolnośląskie zostały uwzględnione wyniki przeprowadzonej 
w 2019 r. kontroli P/19/023 – Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości 
narodowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków obejmującej lata 2016–2019, w której 
stwierdzono, że urząd ten podejmował działania na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa 
kulturowego mniejszości narodowych97 na terenie województwa dolnośląskiego. Liczne 
nieprawidłowości, które wystąpiły przy realizacji tych działań miały przede wszystkim charakter 
formalny i bezpośrednio nie wpływały niekorzystnie na stan zabytków, a ich główną przyczyną były 
braki kadrowe. 
Stwierdzone w toku tej kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in.: [1] nieogłaszania w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym informacji o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków, czym 
naruszono art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami98; 
[2] prowadzenia części postępowań administracyjnych o wpis do rejestru zabytków z naruszeniem 
terminów określonych w art. 35 kpa i zasad wynikających z art. 36 tej ustawy; [3] nierzetelnego 
prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków poprzez: a] niezałożenie kart ewidencyjnych dla 
siedmiu obiektów wpisanych do rejestru, b] niedokonywanie aktualizacji zapisów w czterech kartach 
ewidencyjnych, c] sporządzenie 11 kart ewidencyjnych na nieodpowiednim wzorze, 
d] nieprzekazywanie na bieżąco sporządzonych kart ewidencyjnych do Generalnego Konserwatora 
Zabytków (średni czas od sporządzenia do przekazania wyniósł 236 dni); [4] opieszałego 
podejmowania działań po przeprowadzonych kontrolach obiektów zabytkowych w zakresie: 
a] informowania podmiotów kontrolowanych o ustaleniach kontroli, b] wydawania zaleceń 
i nakazów, c] egzekwowania nałożonych obowiązków; [5] nieprzestrzegania zasad równego 
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wyborze wykonawców na opracowanie kart 
ewidencyjnych zabytków, wobec braku wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych; 
[6] niezgodności struktury organizacyjnej WUOZ – w zakresie utworzonych stanowisk 
w delegaturach Urzędu – z § 2 ust. 1 pkt 4, w związku z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury 
z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków99; 
Stwierdzone w toku kontroli P/19/023 nieprawidłowości nie wpłynęły na obniżenie pozytywnej 
oceny wykonania w 2019 r. budżetu państwa w części 85/02 – województwo dolnośląskie, stanowiły 
jednak m.in. podstawę do sfomułowania wniosku skierowanego do Wojewody Dolnośląskiego. 

                                                           
97  „Zabytek mniejszości narodowej” to zabytek wytworzony na terytorium Polski przez mniejszości narodowe, 

zamieszkujące teren przedwojennej Rzeczypospolitej lub wytworzony przez narodowości zamieszkujące dawne 
niemieckie tereny w  północnej i zachodniej części obecnej Polski (tzw. Ziemie Odzyskane) przed 1945 r., tj. przed 
wcieleniem tych ziem do terytorium państwa polskiego. Definicję legalną mniejszości narodowej zawiera art. 2 ust. 2 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 823) zgodnie, z którą za mniejszości narodowe w Polsce uznaje się następujące mniejszości: 1) białoruską, 2) czeską,  
3) litewską, 4) niemiecką, 5) ormiańską, 6) rosyjską, 7) słowacką, 8) ukraińską, 9) żydowską. Definicja ta została 
opracowana na potrzeby kontroli NIK Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych 
(P/19/023). 

98  Dz. U. z 2020 r. poz. 282. 
99  Dz. U. Nr 75, poz. 706. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
W wyniku kontroli P/20/001 skierowano wystąpienia pokontrolne do pięciu jednostek, 
wykorzystujących środki budżetu państwa z części 85/02 - województwo dolnośląskie. Zawierały one 
oceny, w czterech z nich sformułowano również uwagi i wnioski, i tak: 

1)    W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Wojewody Dolnośląskiego NIK wnioskowała o: 

− sporządzenie korekty rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
dysponenta części 85/02 – województwo dolnośląskie za 2019 r. w oparciu o złożone korekty 
tych sprawozdań przez dysponentów podległych; 

− podjęcie niezbędnych działań w celu precyzyjnego określenia kompetencji poszczególnych 
komórek organizacyjnych DUW w procesie dochodzenia należności budżetowych oraz zasad 
współpracy między nimi; 

− zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązków związanych z egzekwowaniem należności 
przysługujących Wojewodzie Dolnośląskiemu; 

− niezwłoczne podejmowanie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych 
w przypadkach, o których mowa w art. 177 ust. 1 ufp; 

− dokonanie korekty rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych 
dysponenta III stopnia w zakresie nieujmowania w zaległościach netto opłat legalizacyjnych, 
których termin płatności minął, a co do których właściwe organy nadzoru nie wydały decyzji 
o rozbiórce. 

Ponadto NIK zwróciła uwagę na: 

− potrzebę rozważenia przez DUW dokonania przeglądu analitycznego zaległości dysponenta 
III stopnia, pod kątem możliwości ich umorzenia z urzędu. Mając na względzie konieczność 
zachowania wiarygodności sprawozdań budżetowych i finansowych, zasadnym wydaje się 
przeanalizowanie prowadzonych spraw, z uwzględnieniem i poszanowaniem obowiązujących 
przepisów prawa oraz okoliczności faktycznych sprawy; 

− opisane w wystąpieniu pokontrolnym ustalenia kontroli, a zwłaszcza nieprawidłowości 
w zakresie (a) ewidencjonowania należności w księgach rachunkowych niezgodnie z przepisami 
uor (b) dochodzenia należności, (c) blokowania planowanych wydatków, (d) zamówień 
publicznych oraz (e) błędów popełnianych przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27 dysponenta 
III stopnia, które wskazują na potrzebę rozważenia przez Wojewodę Dolnośląskiego podjęcia 
działań wzmacniających w DUW kontrolę zarządczą, a to w celu urzeczywistnienia, określonego 
w art. 68 ust. 1ufp, wymogu zapewnienia realizacji celów i zadań kierowanej jednostki sektora 
finansów publicznych m.in. w sposób zgodny z prawem. W szczególności, działania te mogłyby 
zostać ukierunkowane na zapewnienie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników. Jest to 
bowiem ważny element środowiska wewnętrznego, będącego jednym ze standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych100.  

2) W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego NIK wnioskowała o: 

− podjęcie działań zapewniających ujmowanie w ewidencji księgowej wszystkich zdarzeń 
gospodarczych dotyczących należności WINB zgodnie z datami ich wystąpienia; 

− naliczenie i wyegzekwowanie odsetek od należności uregulowanych po wyznaczonym terminie 
płatności, wynikających z czterech postanowień wydanych w dniu 26 lutego 2019 r., 
tj. nr 274/2019, nr 275/2019, nr 276/2019 i nr 277/2019; 

− wprowadzenie mechanizmu zapewniającego naliczanie i ewidencjonowanie odsetek  
od nieterminowych płatności nie później niż na koniec każdego kwartału; 

                                                           
100  Załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej 

dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84). Zgodnie ze standardem dla kompetencji zawodowych 
(pkt II.A.2) należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. (…). Należy zapewnić rozwój kompetencji 
zawodowych pracowników jednostki i osób zarządzających. 

. 
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− wprowadzenie mechanizmów zapewniających sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb-28, 
Rb-27) i w zakresie operacji finansowych (Rb-N) zgodnie z regulacjami zawartymi 
w rozporządzeniach Ministra Finansów. 

Ponadto NIK zwróciła uwagę, że opisane w wystąpieniu pokontrolnym ustalenia kontroli, 
a zwłaszcza nieprawidłowości dotyczące przypadków ewidencjonowania należności w księgach 
rachunkowych niezgodnie z przepisami uor oraz błędów popełnianych przy sporządzaniu niektórych 
sprawozdań, wskazują na potrzebę rozważenia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego podjęcia działań wzmacniających w WINB kontrolę zarządczą, a to w celu 
urzeczywistnienia, określonego w art. 68 ust. 1 ufp, wymogu zapewnienia realizacji celów i zadań 
kierowanej jednostki sektora finansów publicznych m.in. w sposób zgodny z prawem. 
W szczególności, działania te mogłyby zostać ukierunkowane na zapewnienie rozwoju kompetencji 
zawodowych pracowników. Jest to bowiem ważny element środowiska wewnętrznego, będącego 
jednym ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 

3) W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezydenta Miasta Legnica NIK wnioskowała 
o rzetelne dokonywanie rozliczania dotacji, zgodnie z zawartymi umowami, stanowiącymi podstawę 
ich udzielenia i rozliczenia. 

4) W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezydent Świdnicy NIK wnioskowała 
o skrupulatne przestrzeganie terminów zwrotów dotacji wynikających z aktualizacji wniosków o ich 
udzielenie. 

5) W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej we Wrocławiu nie sformułowano uwag i wniosków pokontrolnych. 

Kierownicy jednostek kontrolowanych nie wnieśli zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych, 
a z udzielonych przez nich informacji wynikało, że wnioski pokontrolne zostały zrealizowane lub 
przyjęte do realizacji. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu Jarosław Obremski P Delegatura NIK 

we Wrocławiu 

2. 
Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
we Wrocławiu 

Piotr Wiss O Delegatura NIK 
we Wrocławiu 

3. 
Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrocławiu 

Marek Kamiński P Delegatura NIK 
we Wrocławiu 

4. Urząd Miasta Legnica Tadeusz Krzakowski P Delegatura NIK 
we Wrocławiu 

5.  Urząd Miejski w Świdnicy Beata Moskal -Słaniewska P Delegatura NIK 
we Wrocławiu 

*) Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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7.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/02 – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie dokonano stosując kryteria101 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku102. 

Dochody (D)103:      221 982,6 tys. zł104    

Wydatki (W)105:      4 553 363,9 tys. zł   

Łączna kwota (G = W):     4 553 363,9 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:   100% (Ww = W : G)  

 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   300,0 tys. zł  
tj. 0,01% wydatków ogółem w części 85/02. 

W toku kontroli, w jednym przypadku (na 61 decyzji o blokowaniu planowanych wydatków) stwierdzono, 
że podjęcie decyzji o blokadzie nastąpiło po ponad siedmiu miesiącach od powzięcia informacji 
o nadmiarze środków wysokości 300,0 tys. zł. 

Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO106:  5 x 100% = 5 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 

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

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
104  W częściach budżetu, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane dochody 

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
105  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich.  
106  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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7.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/02 – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 208 904,2 190 374 221 982,6 106,3 116,6 
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 508,1 5 951,0 5 851,2 89,9 98,3 
1.1. 01008 Melioracje wodne 2,4 0,0 0,7 29,2 - 
1.2. 01010 Infrastruktura 

wodociągowa i sanitacyjna 
wsi 

50,1 0,0 103,2 206,0 - 

1.3. 01023 Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

84,8 55,0 55,1 65,0 100,2 

1.4. 01032 Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 

1 134,8 905,0 887,6 78,2 98,1 

1.5. 01033 Wojewódzkie 
inspektoraty weterynarii 

174,3 240,0 138,0 79,2 57,5 

1.6. 01034 Powiatowe 
inspektoraty weterynarii 

4 954,6 4 736,0 4 613,5 93,1 97,4 

1.7. 01041 Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  
2007–2013 

40,1 0,0 6,0 15,0 - 

1.8. 01095 Pozostała działalność 67,0 15,0 47,1 70,3 314,0 
2. 050 Rybołówstwo i rybactwo 6,5 0,0 5,5 84,6 - 
2.1. 05003 Państwowa Straż 

Rybacka 
3,1   0,0 0,0 - 

2.2. 05095 Pozostała działalność 3,4 0,0 5,5 161,8 - 
3. 150 Przetwórstwo 

przemysłowe 
0,0 10,0 0,8   8,0 

3.1. 15008 Naprawa i 
konserwacja sprzętu 
medycznego 

0,0 10,0 0,8   8,0 

4. 500 Handel 227,5 283,0 226,7 99,6 80,1 
4.1. 50001 Inspekcja Handlowa 227,5 283,0 226,7 99,6 80,1 
5. 600 Transport i łączność 1 510,2 1 738,0 2 080,9 137,8 119,7 
5.1. 60014 Drogi publiczne 

powiatowe 
20,1 0,0 0,0   - 

5.2. 60016 Drogi publiczne 
gminne 

649,3 0,0 649,3 100,0 - 

5.3. 60055 Inspekcja Transportu 
Drogowego 

760,3 1 643,0 1 326,3 174,4 80,7 

5.4. 60078 Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

0,1 0,0 3,1 3 100,0 - 

5.5. 60095 Pozostała działalność 80,4 95,0 102,2 127,1 107,6 
6. 630 Turystyka 11,9 35,0 59,9 503,4 171,1 
6.1. 63095 Pozostała działalność 11,9 35,0 59,9 503,4 171,1 
7. 700 Gospodarka 

mieszkaniowa 
132 120,9 127 549,0 137 156,5 103,8 107,5 

7.1. 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

132 119,2 127 549,0 137 156,0 103,8 107,5 

7.2. 70095 Pozostała działalność 1,7 0,0 0,5 29,4 - 
8. 710 Działalność usługowa 1 239,4 733,0 3 340,0 269,5 455,7 
8.1. 71005 Prace geologiczne 

(nieinwestycyjne) 
180,4 148,0 180,3 99,9 121,8 

8.1.2. 71012 Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 

3,9 0,0 0,0 0,0 - 

8.2. 71015 Nadzór budowlany 1 055,1 585,0 3 159,7 299,5 540,1 
9. 750 Administracja publiczna 17 614,0 18 073,0 19 556,6 111,0 108,2 
9.1. 75011 Urzędy wojewódzkie 17 573,6 17 975,0 19 402,5 110,4 107,9 
9.2. 75023 Urzędy gmin (miast 

i miast na prawach powiatu) 
0,0 0,0 1,9   - 
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9.3. 75046 Komisje egzaminacyjne 40,4 50,0 67,5 167,1 135,0 
9.4. 75095 Pozostała działalność 0,0 48,0 84,7 0,0 582,2 
10. 752 Obrona narodowa 7,1 0,0 0,2 33,3 - 
10.1. 75212 Pozostałe wydatki 

obronne 
0,6 0,0 0,2 33,3 - 

10.2. 75295 Pozostałe działalność 6,5 0,0 0,0   - 
11. 754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

682,0 167,0 788,0 115,5 471,9 

11.1. 75410 Komendy wojewódzkie 
PSPoż 

366,1 10,0 268,9 73,4 2 689,0 

11.2. 75411 Komendy powiatowe 
PSPoż 

314,9 157,0 519,1 164,8 330,6 

11.3. 75414 Obrona cywilna 1,0 0,0 0,0   - 
12. 755 Wymiar sprawiedliwości 15,5 0,0 0,6 3,9 - 
12.1. 75515 Nieodpłatna pomoc 

prawna 
15,5 0,0 0,6 3,9 - 

13. 758 Różne rozliczenia 91,0 0,0 0,0   - 
13.1. 75820 Prywatyzacja 91,0 0,0 0,0 0,0 - 
14. 801 Oświata i wychowanie 215,7 62,0 129,4 60,0 208,7 
14.1. 80101 Szkoły podstawowe 57,4 0,0 16,5 28,7 - 
14.2. 80102 Szkoły podstawowe 

specjalne 
0,0 0,0 0,1   - 

14.3. 80103 Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych 

2,7 0,0 5,0 185,2 - 

14.4. 80104 Przedszkola 46,8 0,0 13,9 29,7 - 
14.5. 80105 Przedszkola specjalne  0,0 0,0 0,8 0,0 - 
14.6. 80106 Inne formy 

wychowania przedszkolnego  
3,1 0,0 0,0   - 

14.7. 80110 Gimnazja 8,2 0,0 0,0 0,0 - 
14.8. 80120 Licea ogólnokształcące 0,0 0,0 0,2   - 
14.9. 80130 Szkoły zawodowe 7,4 0,0 2,5 300,0 - 
14.10. 80136 Kuratoria oświaty 56,7 47,0 60,1 106,0 127,9 
14.11. 80144 Inne formy kształcenia 

osobno niewymienione 
2,5 0,0 1,2 100,0 - 

14.12. 80148 Stołówki szkolne 
i przedszkolne 

0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

14.13. 80150 Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych 
i szkołach zawodowych 
oraz szkołach artystycznych 

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

14.14. 80153 Zapewnienie uczniom 
prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych 

0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 

14.15. 80178 Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

23,0 0,0 0,0     

14.16. 80195 Pozostała działalność 5,0 15,0 20,4 408,0 136,0 
15. 851 Ochrona zdrowia 9 556,8 8 723,0 10 474,6 109,6 120,1 
15.1. 85115 Sanatoria 0,0 0,0 27,4   - 
15.2. 85132 Inspekcja Sanitarna 8 612,5 8 593,0 8 724,1 101,3 101,5 
15.3 85133 Inspekcja 

Farmaceutyczna 
386,1 130,0 342,7 88,8 263,6 

15.4 85141 Ratownictwo 
medyczne 

435,5 0,0 1 229,5 282,3 - 

15.5. 85156 Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób 
nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

120,4 0,0 142,5 118,4 - 
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15.6. 85195 Pozostała działalność 2,3 0,0 8,4 365,2   
16. 852 Pomoc Społeczna 1 373,1 636,0 1 450,9 105,7 228,1 
16.1. 85202 Domy pomocy 

społecznej 
0,4 0,0 0,2 50,0 - 

16.2. 85203 Ośrodki wsparcia 390,5 323,0 451,3 115,6 139,7 
16.3. 85205 Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

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

16.4. 85213 Składki na ubezp. 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

33,4 0,0 27,2 81,4 - 

16.5. 85214 Zasiłki i pomoc 
w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe  

99,6 0,0 87,1 87,4 - 

16.6. 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,3 0,0 0,4 133,3 - 
16.7. 85216 Zasiłki stałe 413,5 0,0 448,5 108,5 - 
16.8. 85218 Powiatowe centra 

pomocy rodzinie 
0,4 0,0 0,0   - 

16.9. 85219 Ośrodki pomocy 
społecznej 

16,4 0,0 8,9 54,3 - 

16.10. 85228 Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

329,7 313,0 386,2 117,1 123,4 

16.11. 85230 Pomoc w zakresie 
dożywiania 

5,4 0,0 7,2 133,3 - 

16.12. 85278 Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

72,4 0,0 33,3 46,0 - 

16.13. 85295 Pozostała działalność 10,7 0,0 0,6 5,6 - 
17. 853 Pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej 
3 144,0 3 286,0 3 471,8 110,4 105,7 

17.1. 85321 Zespoły do spraw 
orzekania o 
niepełnosprawności 

188,8 169,0 244,8 129,7 144,9 

17.2. 85333 Powiatowe urzędy 
pracy 

2 949,1 3 117,0 3 205,9 108,7 102,9 

17.3. 85334 Fundusz 
Alimentacyjny w likwidacji 

6,1 0,0 21,1 345,9 - 

18. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

38,7 0,0 24,9 64,3 - 

18.1. 85412 Kolonie i obozy 
oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także szkolenia młodzieży 

6,9 0,0 1,3 18,8 - 

18.2. 85415 Pomoc materialna 
dla uczniów 

30,2 0,0 14,3 47,4 - 

18.3. 85416 Pomoc materialna 
dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

0,0 0,0 5,5   - 

18.4. 85495 Pozostała działalność 1,6 0,0 3,8 237,5 - 
19. 855 Rodzina 33 499,8 22 937,0 37 033,6 110,5 161,5 
19.1. 85501 Świadczenia 

wychowawcze 
2 271,6 0,0 2 404,9 105,9   

19.2. 85502 Świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

31 171,7 22 937,0 34 503,0 110,7 150,4 

19.3. 85503 Karta Dużej Rodziny 4,8 0,0 7,0 145,8 - 
19.4. 85504 Wspieranie rodziny 18,9 0,0 23,7 125,4 - 
19.5. 85505 Tworzenie 

i funkcjonowanie żłobków 
3,9 0,0 64,0 1 641,0 - 
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19.6. 85506 Tworzenie 
i funkcjonowanie klubów 
dziecięcych 

0,3 0,0 15,1 5 033,3 - 

19.7. 85508 Rodziny zastępcze 18,6 0,0 9,4 50,5 - 
19.8. 85509 Działalność ośrodków 

adopcyjnych 
0,7 0,0 0,7 100,0 - 

19.9. 85510 Działalność placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

5,2 0,0 0,0   - 

19.10. 85513 Składki 
na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 
oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, 
zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów 

0,0 0,0 5,8   - 

19.11. 85595 Pozostała działalność 4,1 0,0 0,0   - 
20. 900 Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
1 021,7 191,0 322,1 31,5 168,6 

20.1. 90014 Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

1 015,5 191,0 155,3 15,3 81,3 

20.2. 90078 Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

0,0 0,0 164,8   - 

20.3. 90095 Pozostała działalność 6,2 0,0 2,0 32,3 - 
21. 921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
20,3 0,0 8,4 41,4 - 

21.1. 92116 Biblioteki 0,0 0,0 0,4   - 
21.2. 92121 Wojewódzkie Urzędy 

Ochrony Zabytków 
20,3 0,0 1,4 6,9 - 

21.3. 92195 Pozostała działalność 0,0 0,0 6,6   - 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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7.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/02 – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
 

Lp. Wyszczegól-
nienie 

2018 2019 

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

zmianach Wykonanie 

w
 ty

m
 

ni
ew

yg
as

aj
ąc

e 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem, w tym: 3 896 985,9 3 254 991,0 4 576 799,8 4 546 737,5 - 116,7% 139,7% 99,3% 
1 010 Rolnictwo 

i łowiectwo 
118 343,0 57 408,0 136 562,5 135 711,0 - 114,7% 236,4% 99,4% 

1.1 01005 Prace 
geodezyjno- 
-urządzeniowe 
na potrzeby 
rolnictwa 

3 969,4 4 314,0 5 502,8 5 496,5 - 138,5% 127,4% 99,9% 

1.2 01009 Spółki 
wodne 

3 006,9 644,0 2 979,0 2 978,8 - 99,1% 462,6% 100,0% 

1.3 01022 
Zwalczanie 
chorób 
zakaźnych 
zwierząt oraz 
badania 
monitoringowe 
pozostałości 
chemicznych 
i biologicznych 
w tkankach 
zwierząt 
i produktach 
pochodzenia 
zwierzęcego 

2 408,2 950,0 3 591,4 3 420,9 - 142,1% 360,1% 95,3% 

1.4 01023 Inspekcja 
Jakości 
Handlowej 
Artykułów 
Rolno- 
-Spożywczych 

1 894,5 2 069,0 2 147,8 2 147,8 - 113,4% 103,8% 100,0% 

1.5 01032 
Państwowa 
Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

10 569,1 10 715,0 11 664,2 11 650,7 - 110,2% 108,7% 99,9% 

1.6 01033 
Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

7 972,8 7 913,0 9 685,4 9 539,6 - 119,7% 120,6% 98,5% 

1.7 01034 
Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

25 330,4 24 430,0 29 075,2 28 854,4 - 113,9% 118,1% 99,2% 

1.8 01041 Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

3 486,3 4 760,0 4 317,0 4 075,9 - 116,9% 85,6% 94,4% 

1.9 01078 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

300,5 - 321,0 321,0 - 106,8%   100,0% 

1.10 01095 Pozostała 
działalność 

59 404,9 1 613,0 67 278,7 67 225,3 - 113,2% 4167,7
% 

99,9% 

2 050 
Rybołówstwo 
i rybactwo 

1 997,7 1 786,0 1 864,4 1 852,3 - 92,7% 103,7% 99,4% 

2.1 05003 
Państwowa Straż 
Rybacka 

1 581,5 1 458,0 1 543,4 1 543,4 - 97,6% 105,9% 100,0% 
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2.2 05011 Program 
Operacyjny 
Zrównoważony 
rozwój sektora 
rybołówstwa 
i nadbrzeżnych 
obszarów 
rybackich  
2007–2013 
oraz Program 
Operacyjny 
Rybactwo 
i Morze  
2014–2020 

416,2 328,0 321,0 308,9 - 74,2% 94,2% 96,2% 

3 500 Handel 5 918,0 6 456,0 6 657,3 6 657,1 - 112,5% 103,1% 100,0% 
3.1 50001 Inspekcja 

Handlowa 
5 918,0 6 456,0 6 657,3 6 657,1 - 112,5% 103,1% 100,0% 

4 600 Transport 
i łączność 

223 369,1 56 500,0 136 133,5 136 047,5 - 60,9% 240,8% 99,9% 

4.1 60003 Krajowe 
pasażerskie 
przewozy 
autobusowe 

46 128,6 47 000,0 46 575,1 46 575,1 - 101,0% 99,1% 100,0% 

4.2 60013 Drogi 
publiczne 
wojewódzkie 

16 731,3 - 18 681,0 18 681,0 - 111,7% - 100,0% 

4.3 60014 Drogi 
publiczne 
powiatowe 

32 479,8 - - - - 0,0% - - 

4.5 60015 Drogi 
publiczne 
w miastach na 
prawach powiatu 
(w rozdziale 
nie ujmuje się 
wydatków 
na drogi gminne) 

2 797,3 - - - - 0,0% - - 

4.6 60016 Drogi 
publiczne 
gminne 

38 439,5 - - - - 0,0% - - 

4.7 60031 Przejścia 
graniczne 

3 263,9 3 799,0 3 460,4 3 384,2 - 103,7% 89,1% 97,8% 

4.8 60055 Inspekcja 
Transportu 
Drogowego 

5 481,9 5 486,0 5 650,2 5 649,3 - 103,1% 103,0% 100,0% 

4.9 60078 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

77 891,2 - 61 440,4 61 438,5 - 78,9%   100,0% 

4.10 60095 Pozostała 
działalność 

155,7 215,0 326,4 319,3 - 205,1% 148,5% 97,8% 

5 630 Turystyka 233,9 278,0 286,2 284,0 - 121,4% 102,2% 99,2% 
5.1 63095 Pozostała 

działalność 
233,9 278,0 286,2 284,0 - 121,4% 102,2% 99,2% 

6 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

10 652,1 8 738,0 14 567,3 13 896,7 - 130,5% 159,0% 95,4% 

6.1 70005 Gospodarka 
gruntami 
i nieruchomościami 

9 840,5 8 738,0 13 731,1 13 135,7 - 133,5% 150,3% 95,7% 

6.2 70078 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

313,4 - 152,5 152,5 - 48,7%   100,0% 

6.3 70095 Pozostała 
działalność 

498,2 - 683,7 608,5 - 122,2%   89,0% 

7 710 Działalność 
usługowa 

26 674,7 28 209,0 28 951,0 28 875,5 - 108,3% 102,4% 99,7% 

7.1 71005 Prace 
geologiczne  
– nieinwestycyjne 

19,8 21,0 21,0 16,4 - 83,1% 78,2% 78,2% 

7.2 71012 Zadania 
z zakresu 
geodezji i 
kartografii 

8 950,6 9 291,0 9 481,4 9 475,5 - 105,9% 102,0% 99,9% 

7.3 71015 Nadzór 
budowlany 

17 119,8 18 311,0 18 892,6 18 831,7 - 110,0% 102,8% 99,7% 
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7.4 71035 
Cmentarze 

584,5 586,0 556,0 551,9 - 94,4% 94,2% 99,3% 

8 750 
Administracja 
publiczna 

109 170,8 99 818,0 110 802,5 108 732,2 - 99,6% 108,9% 98,1% 

8.1 75011 Urzędy 
wojewódzkie 

102 118,3 92 750,0 102 031,8 100 273,3 - 98,2% 108,1% 98,3% 

8.2 75018 Urzędy 
marszałkowskie 

110,1 141,0 103,3 100,8 - 91,6% 71,5% 97,6% 

8.3 75023 Urzędy 
gmin (miast 
i miast 
na prawach 
powiatu) 

24,0   7,2 7,2 - 30,0% - 100,0% 

8.4 75045 
Kwalifikacja 
wojskowa 

907,0 1 486,0 1 317,4 1 253,8 - 138,2% 84,4% 95,2% 

8.5 75046 Komisje 
egzaminacyjne 

36,7 34,0 33,5 32,7 - 89,0% 96,2% 97,7% 

8.6 75078 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

63,0 - - - - 0,0% - - 

8.7 75081 System 
powiadamiania 
ratunkowego 

5 201,9 5 178,0 6 250,0 6 081,9  116,9% 117,5% 97,3% 

8.8 75084 
Funkcjonowanie 
wojewódzkich 
rad dialogu 
społecznego 

193,5 205,0 210,3 207,0 - 107,0% 101,0% 98,5% 

8.9 75095 Pozostała 
działalność 

516,3 24,0 849,1 775,5 - 150,2% 3231,0
% 

91,3% 

9 752 Obrona 
narodowa 

2 132,5 329,0 2 348,7 2 342,1 - 109,8% 711,9% 99,7% 

9.1 75212 Pozostałe 
wydatki obronne 

137,9 329,0 217,2 210,6 - 152,7% 64,0% 97,0% 

9.2 75295 Pozostała 
działalność 

1 994,6   2 131,5 2 131,5 - 106,9%   100,0% 

10 754 
Bezpieczeństwo 
publiczne 
i ochrona 
przeciwpoż. 

218 503,4 205 618,0 224 008,6 223 890,4 - 102,5% 108,9% 99,9% 

10.1 75410 Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej 
Straży Pożarnej 

26 502,1 12 832,0 17 661,1 17 659,6 - 66,6% 137,6% 100,0% 

10.2 75411 Komendy 
powiatowe 
Państwowej 
Straży Pożarnej 

189 526,2 191 102,0 204 630,0 204 627,3 - 108,0% 107,1% 100,0% 

10.3 75414 Obrona 
cywilna 

439,8 510,0 399,6 372,7 - 84,7% 73,1% 93,3% 

10.4 75415 Zadania 
ratownictwa 
górskiego 
i wodnego 

242,0 242,0 242,0 242,0 - 100,0% 100,0% 100,0% 

10.5 75421 
Zarządzanie 
kryzysowe 

586,5 619,0 476,6 445,3 - 75,9% 71,9% 93,4% 

10.6 75478 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

740,0 - 17,0 17,0 - 2,3%   100,0% 

10.7 75495 Pozostała 
działalność 

466,8 313,0 582,3 526,6 - 112,8% 168,2% 90,4% 

11 755 Wymiar 
sprawiedliwości 

7 328,6 7 854,0 7 854,0 7 726,3 - 105,4% 98,4% 98,4% 

11.1 75515 
Nieodpłatna 
pomoc prawna 

7 328,6 7 854,0 7 854,0 7 726,3 - 105,4% 98,4% 98,4% 
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12 756 Dochody 
od osób 
prawnych 
od osób 
fizycznych 
i od innych 
jednostek 
nieposiadających 
osobowości 
prawnej oraz 
wydatki 
związane z ich 
poborem 

454,4 - 453,0 453,0 - 99,7%   100,0% 

12.1 75615 Wpływy 
z podatku 
rolnego, podatku 
leśnego, podatku 
od czynności 
cywilnopraw-
nych, podatków 
i opłat lokalnych 
od osób 
prawnych i 
innych jednostek 
organizacyjnych 

454,4 - 453,0 453,0 - 99,7%   100,0% 

13 758 Różne 
rozliczenia 

16 805,2 8 153,0 17 105,3 17 102,7 - 101,8% 209,8% 100,0% 

13.1 75814 Różne 
rozliczenia 
finansowe 

16 369,5 7 915,0 16 570,4 16 569,8 - 101,2% 209,3% 100,0% 

13.2 75860 
Euroregiony 

435,7 238,0 534,9 532,9 - 122,3% 223,9% 99,6% 

14 801 Oświata 
i wychowanie 

143 496,0 18 835,0 146 645,7 144 740,0 - 100,9% 768,5% 98,7% 

14.1 80101 Szkoły 
podstawowe 

4 519,6 - 2 994,0 2 926,5 - 64,8% - 97,7% 

14.2 80102 Szkoły 
podstawowe 
specjalne 

242,2 - 349,7 344,4 - 142,2% - 98,5% 

14.3 80103 Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

6 502,8 - 6 795,0 6 751,8 - 103,8% - 99,4% 

14.4 80104 
Przedszkola 

86 534,7 - 91 144,6 90 991,9 - 105,2% - 99,8% 

14.5 80105 
Przedszkola 
specjalne 

157,7 - 205,6 203,5 - 129,0% - 99,0% 

14.6 80106 Inne 
formy 
wychowania 
przedszkolnego 

2 436,3 - 3 771,3 3 749,3 - 153,9% - 99,4% 

14.7 80110 Gimnazja 20,0 - 2,5 2,4 - 12,2% - 98,0% 
14.8 80111 Gimnazja 

specjalne 
2,5 - 2,5 2,5 - 99,6% - 99,6% 

14.9 80115 Technika 274,4 - 78,1 78,1 - 28,4% - 100,0% 
14.10 80120 Licea 

ogólnokształcące 
213,0 - 40,0 40,0 - 18,8% - 100,0% 

14.11 80121 Licea 
ogólnokształcące 
specjalne 

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

14.12 80132 Szkoły 
artystyczne 

8,0 - 30,5 30,5 - 381,0% - 100,0% 

14.13 80134 Szkoły 
zawodowe 
specjalne 

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

14.14 80136 Kuratoria 
oświaty 

12 008,8 12 948,0 13 307,7 13 070,5 - 108,8% 100,9% 98,2% 

14.15 80144 Inne 
formy 
kształcenia 
osobno 
niewymienione 

295,2 - - - - 0,0% - - 
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14.16 80146 
Dokształcanie 
i doskonalenie 
nauczycieli 

435,0 4 793,0 2 321,3 2 088,1 - 480,1% 43,6% 90,0% 

14.17 80147 Biblioteki 
pedagogiczne 

23,0 - 13,8 13,8 - 60,1% - 100,0% 

14.18 80148 Stołówki 
szkolne 
i przedszkolne 

  - 2 516,7 2 481,9 - - - 98,6% 

14.19 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 

1 128,7 - 1 148,9 1 148,9 - 101,8% - 100,0% 

14.20 80153 
Zapewnienie 
uczniom prawa 
do bezpłatnego 
dostępu 
do podręczników, 
materiałów 
edukacyjnych 
lub materiałów 
ćwiczeniowych  

26 351,7 - 20 533,0 19 576,2 - 74,3% - 95,3% 

14.21 80178 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

1 263,3 - 119,9 119,9 - 9,5% - 100,0% 

14.22 80195 Pozostała 
działalność 

1 075,2 1 094,0 1 270,7 1 119,8 - 104,1% 102,4% 88,1% 

15 851 Ochrona 
zdrowia 

290 696,8 296 023,0 305 632,5 303 718,9 - 104,5% 102,6% 99,4% 

15.1 85111 Szpitale 
ogólne 

1 423,7 -     - 0,0%     

15.2 85115 Sanatoria     1 888,5 1 770,4 -     93,7% 
15.3 85132 Inspekcja 

Sanitarna 
87 750,3 89 901,0 97 926,3 97 641,7 - 111,3% 108,6% 99,7% 

15.4 85133 Inspekcja 
Farmaceutyczna 

2 356,0 2 418,0 2 447,4 2 447,4 - 103,9% 101,2% 100,0% 

15.5 85141 
Ratownictwo 
medyczne 

155 368,8 160 014,0 161 450,8 160 310,7 - 103,2% 100,2% 99,3% 

15.6 85144 System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

120,8 122,0 128,3 125,6 - 104,0% 103,0% 97,9% 

15.7 85156 Składki 
na ubezpieczenie 
zdrowotne 
oraz świadczenia 
dla osób 
nieobjętych 
obowiązkiem 
ubezpieczenia 
zdrowotnego 

42 020,0 42 408,0 38 940,0 38 693,8 - 92,1% 91,2% 99,4% 

15.8 85195 Pozostała 
działalność 

1 657,3 1 160,0 2 851,1 2 729,2 - 164,7% 235,3% 95,7% 

16 852 Pomoc 
społeczna 

301 828,5 265 448,0 310 200,3 304 946,6 - 101,0% 114,9% 98,3% 

16.1 85202 Domy 
pomocy 
społecznej 

63 251,8 61 515,0 63 119,3 62 866,5 - 99,4% 102,2% 99,6% 
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16.2 85203 Ośrodki 
wsparcia 

27 817,7 32 894,0 35 876,5 34 583,0 - 124,3% 105,1% 96,4% 

16.3 85205 Zadania 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy 
w  rodzinie 

1 094,6 1 159,0 1 313,2 1 295,5 - 118,4% 111,8% 98,7% 

16.4 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 

14 677,2 7 122,0 6 806,5 6 674,7 - 45,5% 93,7% 98,1% 

16.5 85214 Zasiłki 
okresowe, 
celowe i pomoc 
w naturze 
oraz składki 
na ubezpieczenia 
emerytalne 
i rentowe 

37 473,7 43 133,0 36 179,0 35 625,8 - 95,1% 82,6% 98,5% 

16.6 85215 Dodatki 
mieszkaniowe 

1 140,9   1 086,5 1 014,7 - 88,9%   93,4% 

16.7 85216 Zasiłki 
stałe 

76 787,0 54 783,0 78 318,1 77 636,6 - 101,1% 141,7% 99,1% 

16.8 85218 
Powiatowe 
centra pomocy 
rodzinie 

49,6   49,1 47,4 - 95,5%   96,4% 

16.9 85219 Ośrodki 
pomocy 
społecznej 

52 161,4 42 775,0 54 381,5 54 222,9 - 104,0% 126,8% 99,7% 

16.10 85220 Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
mieszkania 
chronione 
i ośrodki 
interwencji 
kryzysowej 

214,7   250,2 205,7 - 95,8%   82,2% 

16.11 85228 Usługi 
opiekuńcze 
i specjalistyczne 
usługi 
opiekuńcze 

5 165,7 3 700,0 6 657,1 6 402,8 - 123,9% 173,0% 96,2% 

16.12 85230 Pomoc 
w zakresie 
dożywiania 

17 510,0 18 305,0 17 896,1 17 564,0 - 100,3% 96,0% 98,1% 

16.13 85231 Pomoc dla 
cudzoziemców 

149,3 50,0 86,6 85,9 - 57,5% 171,8% 99,2% 

16.14 85278 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

580,5   615,7 604,4 - 104,1%   98,2% 

16.15 85295 Pozostała 
działalność 

3 754,5 12,0 7 565,1 6 116,9 - 162,9% 50974,1
% 

80,9% 

17 853 Pozostałe 
zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

17 709,2 9 612,0 25 821,6 25 598,3 - 144,5% 266,3% 99,1% 

17.1 85321 Zespoły 
ds. orzekania 
o niepełnospraw-
ności 

11 557,2 9 607,0 13 119,5 12 984,5 - 112,3% 135,2% 99,0% 
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17.2 85332 
Wojewódzkie 
urzędy pracy 

0,0 5,0 3,9 0,0 - - 0,0% 0,0% 

17.3 85334 Pomoc 
dla repatriantów 

3 561,8 - 9 152,2 9 067,8 - 254,6% - 99,1% 

17.4 85395 Pozostała 
działalność 

2 590,1 - 3 546,0 3 546,0 - 136,9% - 100,0% 

18 854 Edukacyjna 
opieka 
wychowawcza 

17 072,1 2 260,0 18 295,3 15 316,1 - 89,7% 677,7% 83,7% 

18.1 85412 Kolonie 
i obozy oraz inne 
formy 
wypoczynku 
dzieci i 
młodzieży 
szkolnej, a także 
szkolenia 
młodzieży 

2 475,4 2 260,0 2 356,1 2 355,0 - 95,1% 104,2% 100,0% 

18.2 85415 Pomoc 
materialna 
dla uczniów 
o charakterze 
socjalnym 

13 532,3 - 14 825,8 11 889,3 - 87,9% - 80,2% 

18.3 85416 Pomoc 
materialna 
dla uczniów 
o charakterze 
motywacyjnym 

723,0 - 804,8 783,1 - 108,3% - 97,3% 

18.4 85495 Pozostała 
działalność 

341,4 - 308,5 288,8 - 84,6% - 93,6% 

19 855 Rodzina 2 346 632,0 2 158 380,0 3 060 240,5 3 046 559,9 - 129,8% 141,2% 99,6% 
19.1 85501 

Świadczenie 
wychowawcze 

1 404 617,1 1 288 156,0 2 079 181,0 2 075 921,9 - 147,8% 161,2% 99,8% 

19.2 85502 
Świadczenia 
rodzinne, 
świadczenie 
z funduszu 
alimentacyjnego 
oraz składki 
na ubezpieczenia 
emerytalne 
i rentowe 
z ubezpieczenia 
społecznego 

790 015,2 764 350,0 812 255,2 807 405,7 - 102,2% 105,6% 99,4% 

19.3 85503 Karta 
Dużej Rodziny 

56,9   249,3 179,9 - 316,4%   72,2% 

19.4 85504 
Wspieranie 
rodziny 

96 395,0 67 176,0 100 794,9 99 823,8 - 103,6% 148,6% 99,0% 

19.5 85505 
Tworzenie 
i funkcjonowanie 
żłobków 

16 577,1 - 13 066,1 9 577,2 - 57,8% - 73,3% 

19.6 85506 
Tworzenie 
i funkcjonowanie 
klubów 
dziecięcych 

863,7 - 1 165,7 869,0 - 100,6% - 74,5% 

19.7 85507 Dzienni 
opiekunowie 

51,5 - 43,6 15,3 - 29,7%   35,1% 

19.8 85508 Rodziny 
zastępcze 

30 973,1 25 021,0 31 033,3 30 755,1 - 99,3% 122,9% 99,1% 

19.9 85509 
Działalność 
ośrodków 
adopcyjnych 

3 020,5 2 177,0 3 227,2 3 227,2 - 106,8% 148,2% 100,0% 

19.10 85510 
Działalność 
placówek 
opiekuńczo- 
-wychowawczych 

1 286,6 1 122,0 5 872,9 5 698,7 - 442,9% 507,9% 97,0% 
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19.11 85513 Składki 
na ubezpieczenie 
zdrowotne 
opłacane 
za osoby 
pobierające 
niektóre 
świadczenia 
rodzinne, zgodnie 
z przepisami 
ustawy 
o świadczeniach 
rodzinnych oraz 
za osoby 
pobierające 
zasiłki dla 
opiekunów, 
zgodnie 
z przepisami 
ustawy z dnia 
4 kwietnia 
2014 r. 
o ustaleniu 
i wypłacie 
zasiłków 
dla opiekunów 

  7 499,0 9 279,8 9 127,8 -   121,7% 98,4% 

19.12 85515 
Koordynacja 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego 
w obszarze 
świadczeń 
rodzinnych oraz 
świadczenia 
wychowawczego 

2 775,4 2 791,0 3 977,7 3 877,8 - 139,7% 138,9% 97,5% 

19.13 85595 Pozostała 
działalność 

- 88,0 93,9 80,5 -   91,4% 85,7% 

20 900 Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska 

24 256,3 13 130,0 12 104,8 12 022,1 - 49,6% 91,6% 99,3% 

20.1 90005 Ochrona 
powietrza 
atmosferycznego 
i klimatu 

- 160,0 160,0 160,0 -   100,0% 100,0% 

20.2 90007 
Zmniejszenie 
hałasu i wibracji 

104,4 83,0 80,6 80,1 - 76,7% 96,5% 99,3% 

20.3 90014 Inspekcja 
Ochrony 
Środowiska 

20 881,4 12 887,0 11 864,2 11 782,0 - 56,4% 91,4% 99,3% 

20.4 90078 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

3 270,5 - - - - 0,0% - - 

21 921 Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

11 922,5 8 407,0 8 516,1 8 515,9 - 71,4% 101,3% 100,0% 

21.1 92116 Biblioteki 10,1 - 7,0 7,0 - 69,7%   100,0% 
21.2 92120 Ochrona 

zabytków 
i opieka 
nad zabytkami 

5 654,3 2 167,0 2 162,5 2 162,5 - 38,2% 99,8% 100,0% 

21.3 92121 
Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony 
Zabytków 

5 958,7 6 240,0 6 244,5 6 244,5 - 104,8% 100,1% 100,0% 

21.4 92178 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

90,2 - 92,5 92,5 - 102,5% - 100,0% 

21.5 92195 Pozostała 
działalność 

209,3 - 9,6 9,4 - 4,5% - 98,1% 
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22 925 Ogrody 
botaniczne 
i zoologiczne 
oraz naturalne 
obszary i obiekty 
chronionej 
przyrody 

1 746,9 1 749,0 1 749,0 1 749,0 - 100,1% 100,0% 100,0% 

22.1 92502 Parki 
krajobrazowe 

1 725,0 1 725,0 1 725,0 1 725,0 - 100,0% 100,0% 100,0% 

22.2 92503 
Rezerwaty 
i pomniki 
przyrody 

21,9 24,0 24,0 24,0 - 109,4% 99,8% 99,8% 

23 926 Kultura 
fizyczna 

42,4 - - - - 0,0% - - 

23.1 92678 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

42,4 - - - - 0,0% - - 

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

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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7.5. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/02 – WOJEWÓDZTWO 

DOLNOŚLĄSKIE 
 

  

  

01 1 604 78 084,2 4 056 1 609 87 362,0 4 525 111,6 

02 2 258,8 10 783 2 253,6 10 566 98,0 

03 1 575 91 727,5 4 853 1 531 102 292,1 5 568 114,7 

11 76 6 476,2 7 101 80 7 321,2 7 626 107,4 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo   501 28 312,2 4 709 512 32 511,5 5 292 112,4 

1.1.   01023 Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

01 3 211,2 5 866 3 188,8 5 245 89,4 

      03 21 985,8 3 912 21 1 132,1 4 492 114,8 

1.2.   01032 Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

01 10 590,4 4 920 11 632,0 4 788 97,3 

      03 128 6 647,3 4 328 130 7 720,8 4 949 114,4 

1.3.   01033 Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

01 13 462,0 2 961 12 512,4 3 558 120,2 

      03 71 3 961,4 4 650 71 4 477,1 5 255 113,0 

1.4.   01034 Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

01 14 415,5 2 473 14 476,5 2 836 114,7 

      03 235 14 729,6 5 223 244 17 020,6 5 813 111,3 

1.5.  01095 Pozostała działalność 01 5 264,1 4 401 6 310,3 4 309 97,9 
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Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

3 257 176 546,7 4 517 3 222 197 228,9 5 101 112,9 
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      03 1 44,9 3 743 0 40,9   0,0 

2. 050 Rybołówstwo i rybactwo   22 921,0 3 489 21 1 044,7 4 146 118,8 

2.1.   05003 Państwowa Straż 
Rybacka 

01 22 921,0 3 489 21 1 044,7 4 146 118,8 

3. 500 Handel   81 4 303,0 4 427 79 4 667,6 4 924 111,2 

3.1.   50001 Inspekcja Handlowa 01 5 347,4 5 791 5 382,8 6 381 110,2 

        03 76 3 955,6 4 337 74 4 284,8 4 825 111,3 

4. 600 Transport i łączność   44 2 922,7 5 535 44 3 481,6 6 594 119,1 

4.1.   60055 Inspekcja Transportu 
Drogowego 

01 5 325,5 5 425 6 442,4 6 145 113,3 

        03 39 2 597,2 5 550 38 3 039,2 6 665 120,1 

5. 710 Działalność usługowa   32 1 810,8 4 716 33 2 132,8 5 386 114,2 

5.1.   71015 Nadzór budowlany 01 4 221,7 4 619 4 270,9 5 644 122,2 

      03 28 1 589,1 4 729 29 1 861,9 5 350 113,1 

6. 750 Administracja publiczna   714 42 321,3 4 939 730 48 204,0 5 503 111,4 

6.1.   75011 Urzędy wojewódzkie 01 90 4 420,7 4 093 96 5 082,8 4 412 107,8 

      02 2 258,8 10 783 2 253,6 10 566 98,0 

       03 558 33 763,5 5 042 570 38 143,9 5 577 110,6 

6.2.   75081 System 
powiadamiania 
ratunkowego 

01 62 3 690,0 4 960 59 4 471,0 6 315 127,3 

        03 2 188,3 7 845 3 252,7 7 020 89,5 

7. 754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

  96 7 414,4 6 436 100 8 301,1 6 918 107,5 

7.1.   75410 Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

01 6 234,3 3 254 6 259,6 3 606 110,8 

      03 14 703,9 4 190 14 720,3 4 288 102,3 

      11 76 6 476,2 7 101 80 7 321,2 7 626 107,4 

8. 801 Oświata i wychowanie   128 8 788,3 5 722 124 9 797,3 6 584 115,1 

8.1.   80136 Kuratoria oświaty 01 11 711,8 5 393 9 692,5 6 412 118,9 

      03 117 8 076,5 5 753 115 9 104,8 6 598 114,7 

9. 851 Ochrona zdrowia   1 336 64 478,3 4 022 1 339 71 509,7 4 450 110,7 

9.1.  85132 Wojewódzka Stacja 
Sanitarno- 
-Epidemiologiczna  

01 1 310 62 810,8 3 996 1 314 69 756,6 4 424 110,7 

9.2.  85133 Inspekcja 
Farmaceutyczna 

01 8 563,6 5 871 8 613,2 6 388 108,8 

     03 16 1 005,9 5 239 16 1 038,6 5 409 103,3 
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9.3.   85144 System Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

01 2 98,0 4 083 1 101,3 8 440 206,7 

10. 853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

  10 413,0 3 442 10 467,2 3 893 113,1 

10.1.   85321 Zespoły do spraw 
orzekania 
o niepełnosprawności 

01 10 413,0 3 442 10 467,2 3 893 113,1 

11. 855 Rodzina   38 1 956,7 4 254 52 2 875,7 4 609 108,3 

11.1.  85515 Koordynacja 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego 
w obszarze świadczeń 
rodzinnych 
oraz świadczenia 
wychowawczego 

01 0 2,1 541 1 30,5 2 544 469,9 

      03 38 1 954,6 4 286 50 2 778,1 4 630 108,0 

11.2.   85595 Pozostała działalność 03 0 0,0   1 67,1 5 595   

12. 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska  

  185 9 100,5 4 099 110 8 286,7 6 278 153,1 

12.1  90014 Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

01 13 652,4 4 182 12 813,8 5 651 135,1 

     03 172 8 448,1 4 093 98 7 472,9 6 354 155,3 

13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

  70 3 804,5 4 529 68 3 949,0 4 840 106,9 

13.1.  92121 Wojewódzkie Urzędy 
Ochrony Zabytków 

01 11 728,7 5 521 11 812,7 6 157 111,5 

        03 59 3 075,8 4 344 57 3 136,3 4 585 105,5 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach zweryfikowane przez 
NIK. 
1) Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-70 

wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz 
§ 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym 
nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej.  
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7.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/02 – WOJEWÓDZTWO 

DOLNOŚLĄSKIE 
 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i/lub rocznego sprawozdania Rb-28UE WPR  z wykonania 
planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
– po weryfikacji przez NIK. 

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
 

  

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 26 226,0 89,0 6 715,4 6 626,4 25,3 7445,4 98,7 

1. 050 Rybołówstwo i rybactwo - 89,0 89,0 - - - - 

1.1. Program Operacyjny „Rybactwo 
i Morze” na lata 2014–2020 - 89,0 89,0 - - - - 

2. 754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 26 226,0 - 6 626 ,4 6 626,4 25,3 - 100,0 

2.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko  
2014–2020 

26 226,0 - 6 626 ,4 6 626,4 25,3 - 100,0 
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7.7.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
   

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
7. Rzecznik Praw Obywatelskich 
8. Minister Finansów, 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
12. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
13. Wojewoda Dolnośląski 
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