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1. WPROWADZENIE 
Budżet państwa w 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie 
realizowany był przez dysponenta części – Wojewodę Pomorskiego, będącego 
równocześnie dysponentem trzeciego stopnia w zakresie części środków 
objętych planem finansowym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 
(dalej: „Urząd”)2, 14. dysponentów środków budżetu państwa bezpośrednio 
podległych dysponentowi części (dwóch drugiego i 12. trzeciego stopnia  
– w tym Dyrektora Generalnego Urzędu) oraz 34. dysponentów środków 
budżetu państwa trzeciego stopnia podległych dysponentom drugiego stopnia. 

W 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie realizowano 134 
działania w ramach 74. podzadań, 39. zadań i 16. funkcji państwa, finansując 
m.in. zadania z zakresu: wspierania rodziny (3 118 975,5 tys. zł), pomocy 
i integracji społecznej (296 623,8 tys. zł), systemu ochrony przeciwpożarowej 
i ratownictwa oraz ochrony ludności (161 508,1 tys. zł), oświaty i wychowania 
(139 368,5 tys. zł), a także ratownictwa medycznego (123 744,1 tys. zł). 

W 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie zrealizowano: 
− dochody budżetu państwa w kwocie 196 770,1 tys. zł (0,05% dochodów 

budżetu państwa ogółem3), w tym w Urzędzie i Wojewódzkim 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gdańsku (dalej: „Inspektorat”) 
w kwocie 162 442,4 tys. zł (82,6% dochodów tego budżetu w części 85/22); 

− wydatki budżetu państwa w kwocie 4 369 638,0 tys. zł (1,05% wydatków 
budżetu państwa ogółem4), w tym w Urzędzie i Inspektoracie w kwocie 
4 174 579,3 tys. zł (95,5% wydatków tego budżetu w części 85/22); 

− wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 9149,2 tys. zł 
(0,01% wydatków tego budżetu ogółem5) – w Urzędzie i Inspektoracie nie 
realizowano wydatków tego budżetu. 

Kontrole przeprowadzono w Urzędzie, Inspektoracie i Komendzie Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (dalej: „Komenda”) – na podstawie art. 2 
ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli6, a także w dwóch urzędach jednostek 
samorządu terytorialnego (dalej: „j.s.t.”), tj. w Urzędzie Gminy w Pucku i Urzędzie 
Miejskim w Skarszewach – na podstawie art. 2 ust. 2 ww. ustawy. 

Kontrole w Urzędzie, Inspektoracie i Komendzie przeprowadzono pod 
względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, a kontrole 
w jednostkach samorządowych – pod względem legalności, gospodarności 
i rzetelności. 

Wykaz kontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku nr 7.1. 
do Informacji. 

Do oceny wykonania budżetu państwa na rok 2019 w części budżetowej 85/22 
– województwo pomorskie wykorzystano także wyniki kontroli P/19/045  
– Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020, 
przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku. 
 

                                                           
1   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). 
2   Z wyłączeniem środków ujętych w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, środków 

na realizację przez Urząd projektów unijnych i środków na wynagrodzenia we wszystkich 
rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Dysponentem wyłączonych środków był Dyrektor 
Generalny Urzędu. 

3   Według danych na 13 marca 2020 r. 
4   Według danych na 13 marca 2020 r. 
5   Według danych na 12 marca 2020 r. 
6   Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.). 

Cel kontroli 
Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2019 
w części budżetowej 85/22 
– województwo pomorskie. 

Zakres kontroli 
- analiza porównawcza 

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

- badanie skuteczności 
podejmowanych przez 
dysponenta działań 
windykacyjnych; 

- realizacja wydatków 
budżetu państwa 
i budżetu środków 
europejskich, w tym 
prawidłowość 
wykorzystania 
wybranych dotacji oraz 
rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych 
ze środków publicznych; 

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

- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań; 

- nadzór i kontrole 
sprawowane przez 
wojewodę w trybie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy 
o finansach publicznych1, 
w tym nad: 

    a) wykonaniem planów 
finansowych 
podległych jednostek, 

    b) wykorzystaniem 
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu 
państwa w ww. części. 

Jednostki kontrolowane 
Pomorski Urząd 
Wojewódzki w Gdańsku, 
Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Gdańsku, 
Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku, 
Urząd Gminy w Pucku, 
Urząd Miejski 
w Skarszewach. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
na rok 2019 w części budżetowej 85/22 – województwo pomorskie. 
Ocenę pozytywną uzasadniają wyniki badania: 
− dochodzenia w Urzędzie zaległości w realizacji dochodów budżetowych 

w kwocie 533,2 tys. zł oraz przyznanych w Urzędzie ulg w spłacie 
należności budżetowych na łączną kwotę 827,9 tys. zł; 

− wydatków w kwocie 2 066 043,6 tys. zł (47,3% wydatków budżetu 
państwa w części 85/22, w tym wydatków Wojewody Pomorskiego 
na dotacje celowe w kwocie 2 054 426,7 tys. zł oraz dysponentów 
trzeciego stopnia w Urzędzie i Inspektoracie w kwocie 11 616,9 tys. zł), 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na które w Urzędzie 
i Inspektoracie wydano 3808,5 tys. zł oraz wykorzystania: 
 środków przeniesionych z dobranych celowo rezerw celowych 

i rezerwy Wojewody Pomorskiego, 
 przez Komendę środków w kwocie 6963,2 tys. zł z budżetu środków 

europejskich i dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 
1228,8 tys. zł na realizację projektu „Usprawnienie systemu 
ratownictwa na drogach – etap IV” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (dalej: „POIiŚ”), 
 przez beneficjentów dotacji celowych w kwocie 565,2 tys. zł, 
 przez Inspektorat środków w kwocie 350,8 tys. zł na realizację projektu 

Plan działań nadzoru budowlanego na lata 2019–2020, finansowanego 
ze środków pomocy technicznej POIiŚ. 

NIK pozytywnie oceniła podejmowane w 2019 r. działania dysponenta 
trzeciego stopnia w Urzędzie w zakresie windykacji należności (prowadzono 
systematyczną kontrolę terminowości ich zapłaty i podejmowano 
przewidziane prawem czynności zmierzające do ich wyegzekwowania, 
a objętych badaniem ulg w spłacie należności dokonano zgodnie 
z przepisami), odstąpiła natomiast od oceny działań Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: „Wojewódzki 
Inspektor”) w ww. zakresie z uwagi na niewystępowanie w Inspektoracie 
na koniec 2019 r. bezspornych należności (stwierdzone w Inspektoracie 
nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania należności miały wpływ 
na prawidłowość sporządzenia sprawozdania budżetowego). 
Objęte badaniem wydatki zrealizowano w sposób celowy, gospodarny 
i (co do zasady) w granicach kwot planowanych, dotacji na realizację zadań 
udzielono zgodnie z przepisami, a środki z rezerw wykorzystano zgodnie 
z przeznaczeniem. Również beneficjenci wykorzystali objęte badaniem 
dotacje zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie 
wydatkowania środków (polegające w szczególności na dokonaniu 
w Urzędzie wydatku na kwotę 121,1 tys. zł związanego z naruszeniem 
przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, mającym wpływ 
na wybór oferty, a w Inspektoracie – na dokonaniu wydatków na kwoty: 
23,2 tys. zł – w wysokościach lub terminach niewynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiazań, 10,4 tys. zł – z naruszeniem przepisów dotyczących 
udzielania zaliczek oraz 1,7 tys. zł – z przekroczeniem planu finansowego) 
nie miały istotnego wpływu na wykonanie budżetu państwa w części 85/22  
– województwo pomorskie. 
Wojewoda Pomorski, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych, sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu państwa 
w 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie. Prawidłowo 
realizowano również działania nadzorcze w zakresie realizacji planowanych 
wydatków w układzie zadaniowym. 
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
przez dysponenta części 85/22 – województwo pomorskie łącznych 
sprawozdań budżetowych za 2019 r.: 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa na rok 2019 
w części budżetowej 
85/22 − województwo 
pomorskie. 
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− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23); 

− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

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

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

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

− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 
budżetowego (Rb-28NW); 

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

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

Ww. sprawozdania zostały sporządzone przez dysponenta części 85/22 
terminowo, na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych 
jednostek). 
Pozytywnie zaopiniowano sprawozdania jednostkowe dysponenta części 
85/22 (Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR,  
Rb-28UE, Rb-BZ1, Rb-N i Rb-Z) i dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie 
(Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-BZ1, Rb-N i Rb-Z). Kwoty 
wykazane w ww. sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej, a przyjęty w Urzędzie system kontroli zarządczej 
zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość ich sporządzania. 
Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

Objęte badaniem sprawozdania Wojewódzkiego Inspektora sporządzono 
terminowo. Dane w sprawozdaniach Rb-23, Rb-27, Rb-Z oraz Rb-N były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, przy czym 
w sprawozdaniu Rb-27 zaniżono rzeczywisty stan należności, należności 
pozostałych do zapłaty i zaległości. Obowiązujący w Inspektoracie system 
kontroli zarządczej i funkcjonujące w jego ramach mechanizmy kontroli 
nie zapobiegły również wykazaniu danych niezgodnych z ewidencją 
księgową w sprawozdaniach Rb-28 (w zakresie zaangażowania, wykonania 
wydatków i zobowiązań), Rb-28 Programy (w zakresie zaangażowania 
i wykonania wydatków) i Rb-BZ1 (w zakresie zobowiązań). 

Powyższe nieprawidłowości w sprawozdaniach Wojewódzkiego Inspektora, 
z uwagi na ich niewielką skalę, nie miały jednak wpływu na pozytywną ocenę 
sprawozdań łącznych dysponenta części 85/22 – województwo pomorskie. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/22  
– województwo pomorskie przedstawiona została w załączniku nr 7.2. 
do Informacji. 
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3. UWAGI 
Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny zwraca uwagę na zwiększanie się z roku 
na rok w części 85/22 – województwo pomorskie stanu zaległości z tytułu 
niewyegzekwowanych zwrotów świadczeń wypłacanych przez gminy 
z funduszu alimentacyjnego. Stan tych zaległości na koniec 2019 r., 
w porównaniu do stanu na koniec 2018 r., uległ zwiększeniu o 64 140,9 tys. zł, 
tj. o 7,6%, osiągając wartość 908 321,6 tys. zł, tj. 93,4% zaległości ogółem 
w części 85/22 – województwo pomorskie. Przyczyną tego stanu był wciąż 
niski poziom windykacji ww. zwrotów, mimo możliwości prowadzenia 
egzekucji z nadpłat podatku dochodowego, wykazanych przez dłużników 
w zeznaniach rocznych. 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/22  
– WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

4.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 85/22 – województwo pomorskie została ograniczona do przeprowadzenia analizy 
porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego oraz badania skuteczności podejmowanych przez 
dysponenta działań windykacyjnych. 

W 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie zrealizowano dochody budżetu państwa w kwocie 
196 770,1 tys. zł. Dochody te były większe o 26 703,1 tys. zł (o 15,7%) od planowanych (170 067,0 tys. zł) 
oraz o 14 021,0 tys. zł (o 7,7%) od uzyskanych w 2018 r. (182 749,1 tys. zł), m.in. w wyniku: 
− większych o 11 110,6 tys. zł od planowanych i o 7763,0 tys. zł od uzyskanych w 2018 r. wpłat 

powiatów z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (głównie w wyniku 
większej liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 
aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste); 

− zwrotów dotacji (z odsetkami) w kwocie 7480,1 tys. zł, większej od kwoty zwrotów z ww. tytułu 
w 2018 r. o 1594,2 tys. zł; 

− większych o 4371,9 tys. zł od planowanych i o 3106,9 tys. zł od uzyskanych w 2018 r. zwrotów przez 
dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych przez gminy 
(głównie w wyniku aktywizacji zawodowej dłużników, związanej z korzystnymi zmianami na rynku 
pracy); 

− większych o 2564,9 tys. zł od planowanych i o 1703,0 tys. zł od uzyskanych w 2018 r. wpływów z opłat 
paszportowych (głównie w wyniku zwiększonego zainteresowania Polaków mieszkających w Wielkiej 
Brytanii uzyskaniem paszportów dla rodzin, w związku z procesem wyjścia tego kraju z Unii 
Europejskiej). 

Głównymi źródłami dochodów były wpłaty powiatów z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości 
Skarbu Państwa (102 315,6 tys. zł, tj. 52,0% dochodów ogółem), zwroty przez dłużników alimentacyjnych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych przez gminy (28 966,9 tys. zł, tj. 14,7% dochodów 
ogółem), opłaty za badania, pobierane przez powiatowe inspektoraty weterynarii (19 548,6 tys. zł, 
tj. 9,9% dochodów ogółem), opłaty paszportowe (12 164,9 tys. zł, tj. 6,2% dochodów ogółem) i wpływy 
z usług świadczonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (5865,4 tys. zł, tj. 3,0% dochodów ogółem). 
Uzyskane w 2019 r. przez dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie dochody budżetu państwa 
(17 997,3 tys. zł, tj. 9,1% dochodów w części 85/22) były większe o 4357,3 tys. zł (o 31,9%) 
od planowanych (13 640,0 tys. zł) i o 1562,6 tys. zł (o 9,5%) od uzyskanych w 2018 r. (16 434,7 tys. zł), 
głównie w wyniku uzyskania większych wpływów z opłat paszportowych (odpowiednio: o 2564,9 tys. zł 
i o 1703,0 tys. zł). Głównymi źródłami dochodów tego dysponenta były opłaty paszportowe 
(12 164,9 tys. zł, tj. 67,6% dochodów ogółem), opłaty za zatrudnienie cudzoziemców (3270,4 tys. zł, 
tj. 18,2% dochodów ogółem) i opłaty legalizacyjne (1197,4 tys. zł, tj. 6,7% dochodów ogółem). 
Uzyskane w 2019 r. przez Wojewódzkiego Inspektora dochody budżetu państwa (37,5 tys. zł, tj. 0,02% 
dochodów w części 85/22) były mniejsze o 12,5 tys. zł (o 25,0%) od planowanych (50,0 tys. zł)  
i o 75,3 tys. zł (o 66,8%) od uzyskanych w 2018 r. (112,8 tys. zł), głównie w wyniku wydania mniejszej liczby 
postanowień w sprawie obciążenia kosztami badań wyrobów budowlanych oraz nałożenia mniejszej liczby 
kar pieniężnych na producentów, sprzedawców lub importerów wyrobów budowlanych. Głównym źródłem 
dochodów tego dysponenta były wpłaty z tytułu ww. kar (22,0 tys. zł). 

4.1.1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

Na koniec 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie: 
− należności pozostałe do zapłaty wyniosły 974 267,1 tys. zł i były większe od stanu takich należności 

na koniec 2018 r. o 60 800,4 tys. zł, tj. o 6,7%; 
− zaległości netto wyniosły 970 425,7 tys. zł i były większe od stanu takich zaległości na koniec 2018 r. 

o 60 664,0 tys. zł, tj. o 6,7%. 
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Wzrost należności pozostałych do zapłaty i zaległości netto wynikał głównie ze zwiększenia  
o – odpowiednio – 64 133,6 tys. zł (do 908 333,5 tys. zł – 93,4% należności pozostałych do zapłaty 
ogółem) i 64 140,9 tys. zł (do 908 321,6 tys. zł – 93,4% zaległości ogółem) należności pozostałych 
do zapłaty i zaległości netto z tytułu niewyegzekwowanych zwrotów świadczeń wypłaconych przez gminy 
z funduszu alimentacyjnego (mimo poprawy skuteczności egzekucji należności z ww. tytułu w dalszym 
ciągu kształtuje się ona na niskim poziomie), przy przejęciu7 przez Fundusz rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej należności pozostałych do zapłaty i zaległości 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku z tytułu opłat, kar i grzywien8 
w kwotach, odpowiednio: 2737,7 tys. zł i 2732,7 tys. zł. 
NIK pozytywnie oceniła podejmowane w 2019 r. działania dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie 
w zakresie windykacji należności, odstąpiła natomiast od oceny działań Wojewódzkiego Inspektora 
w ww. zakresie z uwagi na niewystępowanie w Inspektoracie na koniec 2019 r. bezspornych należności. 
Na koniec 2019 r. u dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie: 
− należności pozostałe do zapłaty wyniosły 16 569,4 tys. zł i były większe od stanu takich należności 

na koniec 2018 r. o 73,8 tys. zł (o 0,4%); 
− zaległości netto wyniosły 13 538,3 tys. zł i były większe od stanu takich zaległości na koniec 2018 r. 

o 330,4 tys. zł (o 2,5%). 
Badanie dokumentacji dotyczącej 20. z ww. zaległości, na kwotę 533,2 tys. zł9 (0,05% zaległości 
w części), wynikających z nałożonych przez Wojewodę Pomorskiego 13. grzywien w celu przymuszenia 
i czterech kar pieniężnych za prowadzenie placówki bez zezwolenia, nałożonych przez powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego, dwóch kar za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego, a także 
z zasądzonego zwrotu odszkodowania, wypłaconego przez Wojewodę Pomorskiego za wywłaszczenie 
nieruchomości, wykazało, że w Urzędzie prowadzono systematyczną kontrolę terminowości zapłaty 
należności i podejmowano wobec dłużników czynności w celu ich wyegzekwowania, przewidziane 
przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania 
wierzycieli należności pieniężnych10. Do 25 marca 2020 r. z ww. kwoty wyegzekwowano 3,9 tys. zł. 
W 2019 r. w Urzędzie umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 897,7 tys. zł oraz 
rozłożono na raty spłatę należności w kwocie 300,0 tys. zł. Badanie 10. postępowań, w wyniku których 
przyznano ulgi w spłacie należności o charakterze publicznoprawnym na 827,9 tys. zł11 wykazało, że: 
− we wszystkich przypadkach wystąpiły przesłanki uzasadniające udzielenie ulg, określone w ustawie 

o finansach publicznych i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa12; 
− postępowania prowadzono z zachowaniem terminów i zasad określonych w ustawie z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego13; 
− rozłożenie na raty i umorzenie ww. należności ujęto w księgach rachunkowych prawidłowo. 

Na koniec 2019 r. w Inspektoracie należności pozostałe do zapłaty i zaległości netto wyniosły 20,0 tys. zł 
(na koniec 2018 r. takie należności nie wystąpiły). Dotyczyły one grzywien w celu przymuszenia 
nałożonych na podstawie art. 119 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji14. Nie objęto ich 
postępowaniem egzekucyjnym z powodu złożenia zażaleń na postanowienia Wojewódzkiego Inspektora 
je nakładające15. 

                                                           
7  W wyniku wejścia w życie 18 lipca 2019 r. ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123). 
8  Wynikających z art. 46 ust. 1a pkt 2, art. 94 ust. 1, art. 95a ust. 4, art. 95b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, ze zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154), art. 140ae ust. 4 i art. 140af ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.) oraz art. 100 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, ze zm.). 

9  Dobranych w sposób celowy, na podstawie przeglądu analitycznego zaległości na 31 grudnia 2019 r. wykazanych 
w sprawozdaniu Rb-27 dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie za 2019 r. (13 538,3 tys. zł), po wyłączeniu zapisów 
księgowych dotyczących należności nieprzekraczających 1,0 tys. zł, odsetek i innych należności ubocznych. Do badania dobrano 
20 zaległości: jedną (na kwotę 149,7 tys. zł) zaklasyfikowaną do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, dwie (na kwotę 
85,0 tys. zł) – do działu 710 Działalność usługowa, 13 (na kwotę 187,0 tys. zł) – do działu 750 Administracja publiczna i cztery 
(na kwotę 111,5 tys. zł) – do działu 852 Pomoc społeczna. 

10  Dz. U. z 2017 r. poz. 1483. 
11  Trzech, w wyniku których umorzono należności w kwocie 489,2 tys. zł, pięciu, w wyniku których rozłożono na raty należności 

w kwocie 160,0 tys. zł i dwóch, w wyniku których umorzono należności w kwocie 78,7 tys. zł i rozłożono na raty należności 
w kwocie 100,0 tys. zł. 

12  Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm. 
13  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. 
14  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.). 
15  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 21 stycznia 2020 r. uchylił w całości ww. postanowienia i przekazał sprawy nimi 

objęte do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

http://lexn.nik.gov.pl/#/document/16915749?unitId=art(46)ust(1(a))pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lexn.nik.gov.pl/#/document/16915749?unitId=art(94)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lexn.nik.gov.pl/#/document/16915749?unitId=art(95(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lexn.nik.gov.pl/#/document/16915749?unitId=art(95(b))ust(4)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lexn.nik.gov.pl/#/document/17740666?unitId=art(114)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lexn.nik.gov.pl/#/document/16798732?unitId=art(140(ae))ust(4)&cm=DOCUMENT
http://lexn.nik.gov.pl/#/document/16798732?unitId=art(140(af))&cm=DOCUMENT
http://lexn.nik.gov.pl/#/document/16911555?unitId=art(100)par(3)&cm=DOCUMENT
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W Inspektoracie (m.in. na skutek pomyłek i nieprawidłowego obiegu dokumentów między komórką 
merytoryczną, a komórką księgowości), wbrew przepisom art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości16, zgodnie 
z którymi zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje 
w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną oraz art. 20 ust. 1 tej ustawy, zgodnie 
z którymi do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde 
zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym: 
− należności z tytułu dwóch grzywien w celu przymuszenia w łącznej kwocie 20,0 tys. zł, nie ujęto 

w księgach rachunkowych; 
− należność z tytułu grzywny w celu przymuszenia w kwocie 30,6 tys. zł przypisano w księgach 

rachunkowych 2019 r. dopiero w trakcie kontroli NIK (w dacie 31 grudnia 2019 r.), zamiast 
w momencie jej powstania; 

− przypisów należności z tytułu kar pieniężnych w łącznej kwocie 22,0 tys. zł oraz opłat stanowiących 
równowartość kosztów przeprowadzonych badań w łącznej kwocie 3,6 tys. zł dokonano w księgach 
rachunkowych 2019 r. w datach zapłaty należności, zamiast w momencie ich powstania. 

W 2019 r.: 
− w Inspektoracie nie udzielono ulg w spłacie należności, 
− u dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie oraz w Inspektoracie nie wystąpiły należności, których 

termin dochodzenia upłynął. 
W 2019 r. Wojewoda Pomorski, w ramach nadzoru nad realizacją dochodów budżetowych, 
sprawowanego w trybie art. 175 ustawy o finansach publicznych, przeprowadził m.in. kontrole 
terminowości i prawidłowości pobierania dochodów i dochodzenia należności 15. podległych 
mu dysponentów17, sześciu powiatów18 i 28. gmin19. W ich wyniku stwierdzono nieprawidłowości 
polegające m.in. na błędnej klasyfikacji dochodów (dziewięć przypadków), zwłoce w podejmowaniu 
czynności windykacyjnych (siedem przypadków), nieodprowadzeniu zrealizowanych dochodów budżetu 
państwa (siedem przypadków), nieaktualizowaniu wartości należności (pięć przypadków), niepobieraniu 
lub nienależnym pobieraniu opłat (cztery przypadki). Sformułowane w wyniku tych kontroli zalecenia 
zostały przez kierowników kontrolowanych jednostek przyjęte do realizacji. 

Szczegółowe dane o dochodach budżetowych przedstawiono w załączniku nr 7.3. do Informacji. 

4.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie wyniosły 
4 369 638,0 tys. zł, tj. 99,1% planowanych (4 408 998,7 tys. zł). Zaplanowany w ustawie budżetowej20 
limit wydatków (3 241 441,0 tys. zł) zwiększono per saldo o 1 167 557,7 tys. zł, w tym ze środków 44. 
pozycji rezerw celowych o 531 334,5 tys. zł21 i rezerwy ogólnej o 3168,6 tys. zł. 

W porównaniu do 2018 r. wydatki były większe o 542 232,2 tys. zł, tj. o 14,2%, głównie w wyniku 
przekazania gminom większych o 551 144,8 tys. zł dotacji celowych na wypłatę świadczenia 
wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+22 (od 1 lipca 2019 r. przyznano to świadczenie 
na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę). 

Największe wydatki zrealizowano w działach: 

                                                           
16  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.). 
17  Kontrole przeprowadzono w: 11. powiatowych i miejskich komendach Państwowej Straży Pożarnej (dalej: „PSP”), Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku. 

18  Kontrole przeprowadzono w Starostwach Powiatowych w: Bytowie, Kościerzynie, Pruszczu Gdańskim, Starogardzie Gdańskim 
i Wejherowie oraz w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. 

19  Kontrole przeprowadzono w Gminach: Brusy, Bytów, Chmielno, Choczewo, Chojnice, Gdańsk, Koczała, Kołczygłowy, Lipusz, 
Przechlewo, Pruszcz Gdański, Puck, Główczyce, Krynica Morska, Kobylnica, Kwidzyn, Lubichowo, Mikołajki Pomorskie, Miłoradz, 
Morzeszczyn, Nowy Dwór Gdański, Reda, Ryjewo, Rzeczenica, Starogard Gdański, Trzebielino, Tuchomie i Władysławowo. 

20  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
21  Pierwotnie przyznane środki z rezerw celowych w kwocie 553 209,2 tys. zł zmniejszono w trakcie realizacji budżetu 

o 21 874,7 tys. zł. 
22  Świadczenie wychowawcze: świadczenie wypłacane w ramach Programu Rodzina 500+, realizowanego na podstawie ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407). 
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− 855 Rodzina: 3 123 856,1 tys. zł (71,5% wydatków ogółem, 99,3% wydatków planowanych w tym 
dziale), głównie na finansowanie wypłaty przez gminy świadczenia wychowawczego 
(2 031 816,8 tys. zł) oraz finansowanie wypłaty przez gminy świadczeń rodzinnych i z funduszu 
alimentacyjnego, a także składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
za otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 
(945 914,0 tys. zł); 

− 852 Pomoc społeczna: 292 060,9 tys. zł (6,7% wydatków ogółem, 98,4% wydatków planowanych 
w tym dziale), głównie na dofinansowanie wypłat przez gminy zasiłków stałych23 (86 596,9 tys. zł) 
oraz dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, 
prowadzonych przez powiaty (56 602,4 tys. zł); 

− 851 Ochrona zdrowia: 225 620,1 tys. zł (5,2% wydatków ogółem, 99,3% wydatków planowanych 
w tym dziale), głównie na finansowanie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego 
(121 867,6 tys. zł) i realizacji zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną (71 801,9 tys. zł). 

Wydatki dysponenta trzeciego stopnia w Urzędzie w 2019 r. (81 221,8 tys. zł, tj. 98,2% planu po zmianach 
i 1,9% wydatków w części 85/22), w porównaniu do 2018 r., były większe o 10 932,4 tys. zł, tj. o 15,6%, 
głównie w wyniku wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r. (w 2019 r. wydatki z ww. tytułu były większe 
o 6484,5 tys. zł). 

Wojewoda Pomorski środki otrzymane z rezerwy ogólnej (3168,6 tys. zł) przekazał Gminom Kępice, 
Krokowa, Sulęczyno i Szemud oraz Powiatowi Lęborskiemu na rozbudowę i przebudowę zespołu szkolno-
przedszkolnego w Mściszewicach (1000,0 tys. zł), rozbudowę szkoły podstawowej w Kielnie 
(1000,0 tys. zł), budowę szkoły podstawowej w Wierzchucinie (450,0 tys. zł), budowę placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (400,0 tys. zł) oraz termomodernizację budynku komunalnego w Kępicach 
(318,6 tys. zł)24. 

Badanie wykorzystania środków przeniesionych z dobranych celowo czterech pozycji (26, 27, 58 i 69) 
rezerw celowych w kwocie 60 682,0 tys. zł (11,4% środków, o które zwiększono z rezerw celowych 
wydatki w części 85/22) wykazało, że Wojewoda Pomorski przekazał ww. środki zgodnie 
z przeznaczeniem: 
− gminom, powiatom, Województwu Pomorskiemu i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań w zakresie wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację Programu Aktywna tablica25 
(na realizację zadań wykorzystano 31 756,0 tys. zł, tj. 95,5% przekazanej kwoty); 

− gminom, powiatom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację 
rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–202326 (na realizację programu 
wykorzystano 8378,0 tys. zł, tj. 93,4% przekazanej kwoty); 

− gminom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań 
wynikających z Programu Maluch+27 (na realizację zadań wykorzystano 9901,0 tys. zł, tj. 98,7% 
przekazanej kwoty); 

− Komendzie i powiatowym komendom PSP na realizację Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020 (przekazaną 
kwotę 8360,0 tys. zł wykorzystano w całości). 

Otrzymane w 2019 r. środki z poz. 16. rezerwy celowej (3970,2 tys. zł) Wojewoda Pomorski 
rozdysponował w całości, na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wobec j.s.t. z tytułu 
wydatków związanych ze sfinansowaniem dopłat do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami 
transportu zbiorowego (3515,9 tys. zł), a także wynikających z decyzji (319,2 tys. zł) i orzeczeń sądów 
(135,1 tys. zł). 
                                                           
23  Świadczenie pieniężne z pomocy społecznej, przyznawane i wypłacane przez gminy osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy 

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.). 

24  W związku z planowaną na 2020 r. kontrolą planowania i wykorzystania rezerw budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich odstąpiono od badania i oceny wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy ogólnej. 

25  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych – „Aktywna tablica", wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica" (Dz. U. poz. 1401). 

26  Wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek 
i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267). 

27  Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. 
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Również objęte badaniem środki przyznane dysponentowi trzeciego stopnia w Urzędzie z poz. 22. rezerw 
celowych (4921,0 tys. zł) wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na bieżące utrzymanie przejść 
granicznych (kwotę 635,9 tys. zł objęto blokadą, a niewykorzystaną kwotę 778,3 tys. zł zwrócono). 

Utworzoną, z zachowaniem wymogów określonych w art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, 
rezerwę Wojewody Pomorskiego (779,0 tys. zł) rozdysponowano w całości, m.in. na dofinansowanie akcji 
promocyjno-informacyjnej Programów Rodzina 500+ i Nowa Piątka (188,8 tys. zł), prace remontowe 
i wyposażenie pomieszczeń biurowych Komendy (90,0 tys. zł) oraz wypłatę odszkodowań za szkody 
łowieckie (68,1 tys. zł). 

Objęte badaniem środki przyznane dysponentowi trzeciego stopnia w Urzędzie z rezerwy Wojewody 
(161,6 tys. zł) wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem, m.in. na pokrycie kosztów związanych 
z akcją promocyjną Programu Rodzina 500+ (72,7 tys. zł) i Programu Nowa Piątka (88,9 tys. zł). 

Wojewoda Pomorski dokonał (na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych) 40. decyzjami wydanymi w okresie od 26 listopada do 30 grudnia 2019 r., blokad 
wydatków w kwocie 32 262,1 tys. zł28 (w tym 27 248,5 tys. zł dotacji na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami), większej o 18 502,8 tys. zł, tj. o 134,5%, 
niż w 2018 r. Przyczyną blokowania wydatków było niepełne wykorzystanie środków, głównie 
na wypłaty zasiłków stałych i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Nie stwierdzono zwłoki w podjęciu przez Wojewodę decyzji o blokowaniu wydatków. Ww. decyzje 
zrealizowano w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 10 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa29. 

Ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu 
państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego30 wydatki w kwocie 
175,0 tys. zł (na remont pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku 
z przystosowaniem na pracownię badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń – ASF) do 31 marca 
2019 r. wydano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

W części 85/22 – województwo pomorskie nie wystąpiły wydatki, które w 2019 r. nie wygasły 
z upływem roku budżetowego. 

Zobowiązania w części 85/22 – województwo pomorskie, wynoszące na koniec 2019 r. 13 525,8 tys. zł, 
w porównaniu do stanu na koniec 2018 r. (12 014,1 tys. zł) były większe o 1511,7 tys. zł (o 12,6%) 
i dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń rocznych z pochodnymi (11 897,1 tys. zł). Na koniec 
2019 r. zobowiązania wymagalne31 wyniosły 0,1 tys. zł. 

Wynikający z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych obowiązek nadzoru i kontroli nad 
realizacją wydatków budżetowych realizowany był przez Wojewodę Pomorskiego w 2019 r. m.in. przez 
przeprowadzenie: 
− kontroli czterech podległych Wojewodzie Pomorskiemu dysponentów32, obejmujących swoim 

zakresem wydatkowanie środków publicznych. W ich wyniku stwierdzono m.in. przypadki 
nieprawidłowego ewidencjonowania rozrachunków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków 
i nieprawidłowego klasyfikowania wydatków; 

− 11. kontroli w komendach miejskich i powiatowych PSP, 34. kontroli w j.s.t.33 i 10. kontroli 
w podmiotach niepublicznych, w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji. W ich 
wyniku stwierdzono m.in.: 11 przypadków pobrania środków w nadmiernej wysokości, trzy  
– nieprawidłowego klasyfikowania wydatków, po dwa – nierzetelnego planowania wydatków 
i nieujmowania w ewidencji księgowej wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz pojedyncze przypadki 
nierzetelnego ustalenia wartości przedmiotu zamówienia, zaciągnięcia zobowiązania 
z przekroczeniem planu finansowego, zmniejszenia poniesionych wydatków o uzyskane wpływy, 
nieprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków z dotacji, niewykorzystania tych 

                                                           
28  Pismem z 23 grudnia 2019 r. Minister Finansów wystąpił do dysponentów części budżetowych o blokowanie planowanych 

wydatków w związku z możliwością przekazania ich do Narodowego Funduszu Zdrowia i do Funduszu Wsparcia Policji. 
Wojewoda Pomorski 30 grudnia 2019 r. dokonał blokad wydatków w łącznej kwocie 5653,3 tys. zł (17,5% zablokowanych 
wydatków ogółem). 

29  Dz. U. z 2018 r. poz. 2225, ze zm. 
30  Dz. U. poz. 2346. 
31  W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych. 
32  Kontrole przeprowadzono w: Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych w Gdańsku i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. 

33  W jednostkach wskazanych w przypisach nr 18 i 19. 
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środków w terminie, wykazania w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji informacji i danych 
niezgodnych ze stanem faktycznym; 

− udokumentowanych okresowych analiz wykorzystania środków przez podległe jednostki oraz dotacji 
przez ich beneficjentów, stanowiących m.in. podstawę dla decyzji o dokonaniu zmian w planie 
wydatków. 

Struktura wydatków według grup ekonomicznych34 w części 85/22 – województwo pomorskie 
w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., nie uległa istotnej zmianie. W 2019 r.: 
− dotacje na zadania bieżące (4 053 321,0 tys. zł35) stanowiły 92,7% wydatków (w 2018 r.  

– 90,0%); 
− wydatki bieżące jednostek budżetowych (262 078,6 tys. zł36) – 6,0% (w 2018 r. – 6,1%); 
− wydatki majątkowe (51 808,7 tys. zł37) – 1,2% (w 2018 r. – 3,8%); 
− świadczenia na rzecz osób fizycznych (2429,7 tys. zł) w 2018 r. i 2019 r. – 0,1%. 

Na dotacje (na zadania bieżące) w części 85/22 – województwo pomorskie zaplanowano w ustawie 
budżetowej 3 001 692,0 tys. zł38. W trakcie roku zwiększono ww. kwotę do 4 084 359,6 tys. zł39, 
tj. o 36,1%. W 2019 r. zrealizowano dotacje (na zadania bieżące) w kwocie 4 053 321,0 tys. zł40, 
tj. w 99,2%, z tego dotacje: 
− celowe w kwocie 4 045 553,6 tys. zł41 (99,2% kwoty planowanej), 
− dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 5040,7 tys. zł (100% kwoty planowanej), 
− podmiotowe w kwocie 1647,0 tys. zł (100% kwoty planowanej), 
− na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 

621,7 tys. zł (93,3% kwoty planowanej), 
− na rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 458,0 tys. zł 

(100% kwoty planowanej). 

Z dotacji celowych (na zadania bieżące): 
− 3 552 579,5 tys. zł (99,3% kwoty planowanej) przeznaczono na realizację zadań zleconych j.s.t., 

głównie na finansowanie świadczenia wychowawczego, wypłacanego przez gminy 
(2 031 804,7 tys. zł), finansowanie wypłaty przez gminy świadczeń rodzinnych i z funduszu 
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
za otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 
(945 914,0 tys. zł), a także bieżącego utrzymania komend powiatowych PSP (143 210,6 tys. zł); 

− 355 110,8 tys. zł (99,0% kwoty planowanej) przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych j.s.t., 
głównie wypłat przez gminy zasiłków stałych dla osób nieposiadających środków utrzymania z tytułu 
wieku lub niepełnosprawności (86 595,9 tys. zł), realizację przez gminy zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego (73 833,4 tys. zł) i utrzymania 39. domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym, prowadzonych przez powiaty (54 924,0 tys. zł); 

− 131 049,0 tys. zł (99,4% kwoty planowanej) przeznaczono na zadania realizowane przez inne 
jednostki niż j.s.t., w tym 121 867,6 tys. zł na finansowanie funkcjonowania zespołów ratownictwa 
medycznego; 

− 5449,7 tys. zł42 (98,9% kwoty planowanej) przeznaczono na realizację przez Województwo 
Pomorskie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, głównie finansowanie 
pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (4037,8 tys. zł) i Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (1305,3 tys. zł); 

− 1364,6 tys. zł (98,0% kwoty planowanej) przeznaczono na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z j.s.t., głównie na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przez gminy (497,2 tys. zł), 
wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli pełniących funkcje doradcy metodycznego w gminach 
i powiatach (367,4 tys. zł) oraz prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez powiaty (248,5 tys. zł). 

Wojewoda Pomorski podzielił środki dotacji celowych na poszczególne j.s.t. oraz poinformował 
te jednostki o podziale kwot dotacji:  
                                                           
34  Opis wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE zrealizowanych w części 85/22 – województwo 

pomorskie (14 858,7 tys. zł, tj. 95,4% planu po zmianach) ujęto w opisach grup ekonomicznych wydatków, których 
współfinansowanie dotyczyło. Przy opisie wykonanych w 2018 r. wydatków ujęto wydatki niewygasające w tym roku. 

35  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 5449,7 tys. zł. 
36  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 5155,8 tys. zł. 
37  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 4253,2 tys. zł. 
38  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 6340,0 tys. zł. 
39  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 5509,5 tys. zł. 
40  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 5449,7 tys. zł. 
41  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 5449,7 tys. zł. 
42  W całości w ramach współfinansowania projektów z udziałem środków UE. 
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− przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej: w terminie do 25 października 
2018 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 143 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; 

− określonych w ustawie budżetowej: w terminie 21 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. w terminie, o którym 
mowa w art. 148 tej ustawy. 

Podziału kwot dotacji celowych dla j.s.t. Wojewoda Pomorski dokonał decyzją z 21 lutego 2019 r. Decyzją 
nie objęto (pozostawiono jako niepodzielone) środków w kwocie 206 977,9 tys. zł, z tego: 
194 136,9 tys. zł dla gmin (7,7% zaplanowanych dotacji) i 12 841,1 tys. zł dla powiatów 
(4,5% zaplanowanych dotacji), głównie w celu sukcesywnego zwiększania planu dotacji w ciągu roku 
w wyniku monitorowania wydatkowania środków przez jednostki oraz zbierania informacji o brakach 
środków na wypłaty świadczenia wychowawczego (środki wynikające z ustawy budżetowej 
zabezpieczały potrzeby gmin w tym zakresie na 10 miesięcy – pozostawiono niepodzielone 
105 779,0 tys. zł). 

Analiza wydatków na dotacje na zadania bieżące w ośmiu działach klasyfikacji budżetowej: 010 Rolnictwo 
i łowiectwo (66 431,4 tys. zł), 600 Transport i łączność (71 208,5 tys. zł), 750 Administracja publiczna 
(30 057,1 tys. zł), 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (143 827,3 tys. zł), 
801 Oświata i wychowanie (112 646,6 tys. zł), 851 Ochrona zdrowia (150 520,5 tys. zł), 852 Pomoc 
społeczna (286 713,6 tys. zł) i 855 Rodzina (3 118 847,8 tys. zł) wykazała, że: suma kwot dotacji 
przekazanych j.s.t. była zgodna z kwotami ujętymi w ustawie budżetowej (po uwzględnieniu zmian), 
kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, przekazane 
w 2019 r. nie były przedmiotem dochodzenia przez j.s.t. w postępowaniu sądowym, nie stwierdzono 
przypadku niedokonania przez j.s.t. zwrotu dotacji po terminie, zmian kwot dotacji celowych na zadania 
zlecone j.s.t. oraz na dofinansowanie zadań własnych tych jednostek dokonywano w terminach 
wynikających z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Badanie wydatków Wojewody Pomorskiego na dobrane w sposób celowy dotacje celowe na zadania 
bieżące (2 054 176,7 tys. zł, tj. 50,7% dotacji na zadania bieżące): 
− zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego (2 031 804,7 tys. zł); 
− zlecone gminom, powiatom i Województwu Pomorskiemu w zakresie zapewnienia uczniom objętym 

obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych (17 504,0 tys. zł); 

− własne gmin w zakresie realizacji Programu Aktywna tablica (1283,0 tys. zł) i Programu Maluch+ 
(3585,0 tys. zł) 

wykazało, że: 
− środki na wypłaty dotacji naliczano z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez j.s.t.; 
− monitorowano zapotrzebowania na wypłaty dotacji, a środki na dotacje, przekazywane w terminach 

umożliwiających realizację zadań, były wystarczające do ich realizacji; 
− dokonywano oceny wykorzystania dotacji m.in. weryfikując sprawozdania budżetowe, zbierając 

informacje o przewidywanym stopniu ich wykorzystania, a także weryfikując stopień realizacji celów 
na podstawie wskaźników budżetu zadaniowego i przedkładanych faktur, potwierdzających 
realizację dotowanych zadań; 

− niewykorzystane środki z dotacji na wypłaty świadczenia wychowawczego (7730,6 tys. zł), 
zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników 
(871,1 tys. zł), realizację Programu Maluch+ (11,0 tys. zł) i Programu Aktywna tablica (1,0 tys. zł) 
zwrócono w terminie; 

− zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło w terminie 
określonym w art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Badanie wykorzystania dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 410,1 tys. zł (0,01% takich 
dotacji w części 85/22) otrzymanych przez Gminy Puck i Skarszewy na sfinansowanie zadań zleconych 
w zakresie zapewnienia uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (odpowiednio: 240,3 tys. zł i 127,8 tys. zł) oraz 
dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji Programu Aktywna tablica (odpowiednio: 
14,0 tys. zł i 28,0 tys. zł) wykazało, że ww. Gminy środki z dotacji wykorzystały w 98,7% (w kwocie 
404,9 tys. zł) i zgodnie z przeznaczeniem, uzyskując zakładane efekty rzeczowe dotowanych zadań. 
Uczniów gminnych szkół podstawowych wyposażono w bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne 
i ćwiczeniowe. W ramach Programu Aktywna tablica w Gminie Puck jedną ze szkół wyposażono w dwa 
interaktywne monitory dotykowe, a w Gminie Skarszewy – dwie szkoły w dwa takie monitory oraz dwa 
zestawy tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi i głośnikami. Gminy prawidłowo 
i terminowo rozliczyły się z wykorzystania ww. dotacji oraz dokonały zwrotu niewykorzystanej kwoty 
(5,2 tys. zł). 
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Na wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 85/22 – województwo pomorskie zaplanowano 
w ustawie budżetowej kwotę 221 521,0 tys. zł43, którą w trakcie roku zwiększono do 269 334,5 tys. zł44, 
tj. o 21,6%. W 2019 r. wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 262 078,6 tys. zł45, tj. 97,3% 
planowanych) i były większe o 27 634,3 tys. zł (o 11,8%) od wykonanych w 2018 r. Wydatki te poniesiono 
głównie na wynagrodzenia z pochodnymi (179 993,2 tys. zł46), wynagrodzenia bezosobowe 
(20 542,4 tys. zł47, w tym w inspekcji weterynaryjnej – 18 958,1 tys. zł), zakup usług pozostałych 
(17 309,4 tys. zł48) oraz materiałów i wyposażenia (13 846,5 tys. zł49). 

W 2019 r. na wydatki bieżące jednostek budżetowych w Urzędzie (u dysponenta trzeciego stopnia) 
wydano 74 494,6 tys. zł50, a w Inspektoracie – 3619,9 tys. zł51. 

Wydatki na wynagrodzenia52 w 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie wyniosły53 
149 907,6 tys. zł (99,8% planowanych) i w porównaniu do 2018 r. wzrosły – w wyniku wykorzystania 
przyznanych (głównie ze środków rezerw celowych) środków na podwyżki wynagrodzeń  
– o 19 138,6 tys. zł, tj. o 14,6%. Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w części 85/22  
– województwo pomorskie w 2019 r. (2414 osób) w porównaniu do 2018 r. było mniejsze o jedną osobę 
(o 0,04%). Przeciętne wynagrodzenie (5174,9 zł) w porównaniu do 2018 r. zwiększyło się o 662,5 zł 
(tj. o 14,7%). 

W 2019 r. środki na wynagrodzenia i uposażenia z pochodnymi w części 85/22 – województwo 
pomorskie zwiększono decyzjami Ministra Finansów o 16 952,4 tys. zł z 14. poz. rezerw celowych54. 
Z ww. kwoty wydano 13 578,3 tys. zł, a podwyżki lub dodatek zadaniowy na okres od jednego 
do 12. miesięcy przyznano 3,3 tys. razy. Kwota podwyżki lub dodatku na jeden etat miesięcznie 
w Urzędzie wyniosła od 0,3 tys. zł do 1,8 tys. zł, a w pozostałych jednostkach podległych Wojewodzie 
Pomorskiemu – od 0,1 tys. zł do 3,9 tys. zł. 

Wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie w 2019 r. wyniosły 41 361,5 tys. zł (99,8% planowanych) 
i w porównaniu do 2018 r. były większe o 5371,7 tys. zł (o 14,9%). Przeciętne zatrudnienie 
(w przeliczeniu na pełne etaty) w Urzędzie w 2019 r. (673 osoby) było mniejsze o cztery osoby (o 0,6%) 
w porównaniu do 2018 r. Przeciętne wynagrodzenie (5125,1 zł) w porównaniu do 2018 r. było większe 
o 695,4 zł (o 15,7%). 

Szczegółowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach przedstawiono w załączniku nr 7.5. do Informacji. 

W 2019 r. na wynagrodzenia bezosobowe w części 85/22 – województwo pomorskie wydano 
20 542,4 tys. zł (o 1780,6 tys. zł, tj. o 8,0% mniej niż w 2018 r.). Wydatki dysponenta trzeciego stopnia 
w Urzędzie z ww. tytułu w 2019 r. wyniosły 899,9 tys. zł (o 29,8 tys. zł, tj. o 3,4% więcej niż w 2018 r.). 
Poniesiono je głównie na wynagrodzenia: z tytułu umów cywilnoprawnych, zawartych z członkami 
Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej do orzekania w sprawach dyscyplinarnych przeciwko osobom 
wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne55) i z konsultantami wojewódzkimi (w oparciu o ustawę 
z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia56), członków Wojewódzkiej Komisji 
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz biegłych za sporządzenie opinii na rzecz tej Komisji. 

Na wydatki majątkowe w części 85/22 – województwo pomorskie zaplanowano w ustawie budżetowej 
kwotę 16 499,0 tys. zł57, którą w trakcie roku zwiększono do 52 857,0 tys. zł58 (o 220,4%). W 2019 r. 
wydatki majątkowe wyniosły 51 808,7 tys. zł59 (tj. 98,0% planowanych), z tego wykorzystano na: 
                                                           
43  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 7168,0 tys. zł. 
44  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 5775,2 tys. zł. 
45  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 5155,8 tys. zł. 
46  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 1259,6 tys. zł. 
47  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 13,6 tys. zł. 
48  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 1067,0 tys. zł. 
49  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 674,8 tys. zł. 
50  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 1979,5 tys. zł. 
51  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 348,2 tys. zł. 
52  Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz 

dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy. 
53  Według kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
54  Z pozycji rezerw: 8 – o 112,3 tys. zł, 9 – o 616,0 tys. zł, 12 – o 2544,2 tys. zł, 20 – o 26,0 tys. zł, 26 – o 314,5 tys. zł,  

34 – o 135,0 tys. zł, 42 – o 87,0 tys. zł, 44 – o 101,8 tys. zł, 49 – o 3534,1 tys. zł, 65 – o 107,6 tys. zł, 69 – o 324,0 tys. zł, 
73 – o 2875,4 tys. zł, 77 – o 135,0 tys. zł i 91 – o 6039,5 tys. zł. 

55  Dz. U. z 2020 r. poz. 276, ze zm. 
56  Dz. U. z 2019 r. poz. 886. 
57  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 3979,0 tys. zł. 
58  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 4295,3 tys. zł. 
59  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 4253,2 tys. zł. 
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− dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 37 299,5 tys. zł60, głównie na zadania inwestycyjne 
(własne i zlecone) j.s.t. (36 128,8 tys. zł61), w tym usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez gminy 
i powiaty (15 614,8 tys. zł); 

− wydatki majątkowe dysponentów podległych Wojewodzie Pomorskiemu: 14 509,2 tys. zł62, głównie 
na wydatki i zakupy inwestycyjne Urzędu (4442,3 tys. zł), Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(2662,6 tys. zł) i Komendy (2006,1 tys. zł63). 

Wzrost planowanych wydatków majątkowych w części 85/22 – województwo pomorskie wynikał 
głównie z uwzględnienia w trakcie 2019 r. finansowania zadań, dotyczących odbudowy dróg gminnych 
i powiatowych w ramach usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej (na realizację zadania wydano 15 614,8 tys. zł) oraz stabilizacji 
i zabezpieczenia osuwisk w Gdańsku (na realizację zadania wydano 3161,0 tys. zł). Zrealizowano 
wszystkie zadania ujęte w planie po zmianach. 

W 2019 r. na wydatki majątkowe w Urzędzie (u dysponenta trzeciego stopnia) wydano 6176,1 tys. zł 
(w Inspektoracie w 2019 r. wydatków majątkowych nie realizowano). 

Badanie wydatków Wojewody Pomorskiego na dobrane w sposób celowy dotacje celowe 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin (250,0 tys. zł, tj. 0,7% dotacji na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne) w ramach realizacji Programu Maluch+ wykazało, że: 
− środki na wypłaty dotacji naliczano z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez gminy; 
− monitorowano zapotrzebowania na wypłaty dotacji, a środki na dotacje, przekazywane w terminach 

umożliwiających realizację zadań, były wystarczające do ich realizacji; 
− dokonywano oceny wykorzystania dotacji m.in. weryfikując sprawozdania budżetowe, zbierając 

informacje o przewidywanym stopniu ich wykorzystania, a także weryfikując stopień realizacji celów 
na podstawie wskaźników budżetu zadaniowego i przedkładanych faktur, potwierdzających 
realizację dotowanych zadań; 

− środki wykorzystano w całości; 
− zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym nastąpiło w terminie 

określonym w art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Badanie wykorzystania dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 155,1 tys. zł 
(0,4% takich dotacji w części 85/22) otrzymanych przez Gminę Puck na dofinansowanie jej zadań 
własnych, realizowanych w ramach Programu Maluch+ wykazało, że Gmina środki z dotacji wykorzystała 
w całości i zgodnie z przeznaczeniem, uzyskując zakładane efekty rzeczowe. W żłobku prowadzonym 
przez Gminę utworzono (adaptując i wyposażając pomieszczenia w wydzielonej części budynku szkoły) 
35 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Gmina terminowo rozliczyła się również 
z wykorzystania ww. dotacji. 

Badanie wykorzystania środków z budżetu państwa w kwocie 1228,8 tys. zł, otrzymanych przez 
Komendę na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu 
„Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” wykazało, że ww. środki wykorzystano 
w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Efekty rzeczowe uzyskane przez Komendę w wyniku wydania 
m.in. ww. środków opisano w punkcie 4.2.2. Informacji. 

Wydatki majątkowe w Urzędzie wyniosły 6176,1 tys. zł, tj. 91,1% planowanych i były wyższe 
od wykonanych w 2018 r. o 2825,5 tys. zł, tj. o 84,3%. Pierwotnie w Urzędzie planowano realizację 
w 2019 r. ośmiu zadań na kwotę 6945,0 tys. zł. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji pięciu zadań 
na kwotę 1605,0 tys. zł oraz wprowadzono do planu realizację 18. nowych zadań na kwotę 2512,0 tys. zł. 
Ostatecznie zrealizowano 21 zadań, m.in. wyremontowano i zaadaptowano budynek Urzędu przy 
ul. Chmielnej w Gdańsku (4092,9 tys. zł64), zakupiono samochody osobowe i ciężarowy na potrzeby 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu oraz funkcjonowania przejść granicznych 
(540,7 tys. zł), zakupiono i zainstalowano radiowe punkty dostępowe na potrzeby wojewódzkiego 
systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach (396,9 tys. zł), zakupiono agregaty prądotwórcze 
na potrzeby zarządzania kryzysowego (204,6 tys. zł). Niewykorzystanie limitu środków na wydatki 
majątkowe (605,8 tys. zł) spowodowane było m.in. oszczędnościami powstałymi w wyniku 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

                                                           
60  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 2498,6 tys. zł. 
61  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 2498,6 tys. zł. 
62  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 1754,6 tys. zł. 
63  W tym współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 1614,6 tys. zł. 
64  Łącznie z kosztami sporządzenia dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego. 
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Na świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 85/22 – województwo pomorskie zaplanowano 
w ustawie budżetowej kwotę 1729,0 tys. zł, którą w trakcie roku zwiększono do 2447,6 tys. zł (o 41,6%). 
Zrealizowane w 2019 r. świadczenia wyniosły 2429,7 tys. zł (99,3% planowanych) i były mniejsze 
od wykonanych w 2018 r. o 14,1 tys. zł (o 0,6%). Przeznaczono je m.in. na wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń (851,8 tys. zł), stypendia dla uczniów (573,4 tys. zł) oraz zasądzone renty (486,6 tys. zł). 

W 2019 r. na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie (u dysponenta trzeciego stopnia) wydano 
551,1 tys. zł, a w Inspektoracie – 14,0 tys. zł. 

Badanie wydatków w kwocie 11 616,9 tys. zł65 (bieżących – 7425,3 tys. zł, majątkowych  
– 4186,3 tys. zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5,3 tys. zł)66, stanowiących 13,7% wydatków 
poniesionych w Urzędzie i Inspektoracie przez dysponentów trzeciego stopnia w 2019 r., wykazało, 
że dokonano ich (poza wydatkiem Inspektoratu w kwocie 1,0 tys. zł, którego dokonano – niezgodnie 
z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – z przekroczeniem planu finansowego), zgodnie 
z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. Wydatki poprzedzono 
procedurą przewidzianą w Prawie zamówień publicznych67 stosując odpowiedni tryb udzielania 
zamówień68, a gdy dokonywano ich bez stosowania ustawy, zachodziły przesłanki określone w art. 4 tej 
ustawy. Stwierdzono jednak, że w Inspektoracie m.in. dokonując wydatków: 
− w kwocie 2,0 tys. zł na podstawie faktur pro forma, w kwocie 6,6 tys. zł tytułem podatku 

od nieruchomości, który zgodnie z deklaracją wynosił 6,1 tys. zł i w kwocie 14,6 tys. zł 
z przekroczeniem terminów płatności od 1 do 15 dni, naruszono art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 
o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości 
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 

− w kwocie 10,4 tys. zł jako zaliczki (przedpłaty) za usługę dostępu internetowego do zbioru Polskich 
Norm naruszono przepisy § 15 ust. 6 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej69, zgodnie z którymi zaliczki mogą być udzielane przez państwowe jednostki budżetowe 
wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach; 

− w kwocie 0,4 tys. zł, dotyczącego kosztów podróży służbowej związanej ze szkoleniem dwóch 
pracowników Inspektoratu, niezgodnie z zasadami klasyfikowania wydatków, określonymi 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji70, zaewidencjonowano go w § 4110 
 – Składki na ubezpieczenia społeczne zamiast w § 4550 – Szkolenia członków korpusu służby 
cywilnej. 

Badanie wykorzystania przez Inspektorat środków w kwocie 350,8 tys. zł na realizację projektu 
Plan działań nadzoru budowlanego na lata 2019–2020, finansowanego ze środków pomocy 
technicznej POIiŚ, wykazało, że ww. środki wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 
Inspektorat realizował projekt zgodnie z założeniami merytorycznymi, jednak w mniejszym 
od zakładanego zakresie, co przełożyło się na niewykorzystanie 27% środków przewidzianych 
do wydatkowania na ten rok (środki na realizację projektu w kwocie 172,7 tys. zł objęto blokadą 
Wojewody Pomorskiego). Związana z obsługą finansową projektu nieprawidłowość, polegająca 
na dokonaniu wydatku w kwocie 0,7 tys. zł z przekroczeniem planu finansowego jednostki (czym 
naruszono art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) nie miała wpływu na jego prawidłową 
realizację. 

                                                           
65  Wydatki dokonane na podstawie 203. dowodów księgowych: 157. dowodów na kwotę 11 527,5 tys. zł, dobranych losowo 

z zastosowaniem metody monetarnej MUS (metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie 
do wartości transakcji – założono próg istotności: 2,0%, istotność wykonawczą: 0,75 progu istotności, a ryzyko statystyczne: 
27% w Urzędzie i 50% w Inspektoracie) z zapisów strony Ma konta 130 z wydatków Urzędu i Inspektoratu w kwocie 
32 477,5 tys. zł (pozapłacowe wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki majątkowe i świadczenia na rzecz osób 
fizycznych, po wyłączeniu wydatków o wartości poniżej 500 zł) oraz 46. dowodów na kwotę 89,4 tys. zł dobranych celowo. 

66  32 wydatki na 5328,7 tys. zł zakwalifikowane w dziale 600 Transport i łączność, 118 wydatków na 294,1 tys. zł 
zakwalifikowanych w dziale 710 Działalność usługowa, 37 na 4645,3 tys. zł – w dziale 750 Administracja publiczna, cztery 
na 621,8 tys. zł – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, po trzy – w działach: 851 Ochrona 
zdrowia i 852 Pomoc społeczna na (odpowiednio) 6,3 tys. zł i 107,8 tys. zł, po dwa – w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 
855 Rodzina na (odpowiednio) 164,0 tys. zł i 48,9 tys. zł oraz po jednym – w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa i 752 
Obrona narodowa na (odpowiednio) 296,0 tys. zł i 104,0 tys. zł. 

67  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
68  27 wydatków na kwotę 4747,1 tys. zł (17 zrealizowanych w wyniku udzielenia zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, 

siedem – zamówień z wolnej ręki i trzy zamówienia na usługi społeczne). 
69  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1718). 
70  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.). 
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Dokonanie w Inspektoracie wydatków: z przekroczeniem planu finansowego i w formie zaliczki stanowiło 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych71). 

Badanie dobranych celowo czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (jednego 
w trybie przetargu nieograniczonego, jednego w trybie z wolnej ręki i dwóch z wyłączeniem procedur 
Prawa zamówień publicznych72), na które w 2019 r. wydano w Urzędzie i Inspektoracie 3808,5 tys. zł 
wykazało, że: 
− wydatki na realizację wszystkich czterech zamówień poniesiono terminowo i ujęto w księgach 

rachunkowych, a zamówienia służyły realizacji zadań Urzędu i Inspektoratu; 
− postępowania: w trybie z wolnej ręki (na remont budynku Urzędu przy ul. Chmielnej w Gdańsku  

– na realizację zamówienia w 2019 r. wydano 3511,8 tys. zł) oraz z wyłączeniem procedur 
ww. ustawy (na dostawę 40. kompletów radiotelefonów – na realizację zamówienia wydano w 2019 r. 
104,0 tys. zł) przeprowadzono w Urzędzie zgodnie z – odpowiednio – przepisami Prawa zamówień 
publicznych i obowiązującymi procedurami; 

− postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (na remont pomieszczeń biurowych w budynku 
Urzędu przy ul. Okopowej w Gdańsku – na realizację zamówienia w 2019 r. wydano w rozdziale 
75011 Urzędy wojewódzkie 121,1 tys. zł) przeprowadzono z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 12 Prawa 
zamówień publicznych, gdyż nie wykluczono wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, mimo 
niewykazania przez niego zrealizowania warunku udziału w tym postępowaniu (dysponowanie osobą 
kierownika robót). Wprawdzie w złożonej w ofercie deklaracji wykonawca oświadczył, że dysponuje 
osobą kierownika robót w ramach własnych zasobów, jednak wezwany w trybie art. 26 ust. 2 
ww. ustawy do potwierdzenia tej okoliczności zmienił treść ww. deklaracji oświadczając, 
że kierownika robót udostępnił mu podmiot trzeci. Z wyjaśnień Dyrektor Biura Logistyki Urzędu 
(upoważnionej do wykonywania w postępowaniu czynności w imieniu kierownika zamawiającego) 
wynika, że nastąpiło to w wyniku błędnego uznania, że wykonawca nie podlegał wykluczeniu 
z powodu zmiany treści oferty, gdyż Urząd nie potraktował go korzystniej od innych wykonawców 
(w postępowaniu wpłynęła jedynie oferta tego wykonawcy); 

− postępowanie z wyłączeniem procedur ww. ustawy (na obsługę prawną – na realizację zamówienia 
w 2019 r. wydano w Inspektoracie w rozdziale 71015 Nadzór budowlany 71,6 tys. zł) 
przeprowadzono z naruszeniem § 2 i § 4 ust. 1 obowiązującego w tej jednostce Regulaminu zamówień 
publicznych, gdyż nie udokumentowano ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz 
nie sporządzono wniosku rozpoczynającego procedurę jego udzielania. Z wyjaśnień Wojewódzkiego 
Inspektora wynika, że ww. dokumentacji nie sporządzono, gdyż dane dotyczące wartości usług 
prawnych były mu znane, a zapewnienie obsługi prawnej było oczywistą koniecznością. Jednak 
w ww. Regulaminie nie przewidziano wyjątków w zakresie dokumentowania powyższych zdarzeń 
z powodu ww. okoliczności. 

Naruszenie w Urzędzie przepisów o zamówieniach publicznych mające wpływ na na wynik postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 17 
ust. 1c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). 

Plan zamówień publicznych na 2019 r. sporządzono i umieszczono na stronie internetowej Urzędu 
w terminie określonym w art. 13a ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W Inspektoracie takiego planu 
nie sporządzono, gdyż nie przewidywano przeprowadzenia w tym roku postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. Sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2019 r. w Urzędzie 
i w Inspektoracie sporządzono prawidłowo, jednak przekazano – z przyczyn technicznych leżących 
po stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Prezesowi tego Urzędu po terminie wynikającym z art. 98 
ust. 2 w związku z art. 14 ust. 2 ww. ustawy. 

W Urzędzie podjęto działania w celu realizacji wniosku z poprzedniej kontroli budżetowej, dotyczącego 
wzmocnienia mechanizmów kontrolnych w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. Działania te polegały na włączeniu radcy prawnego w proces sporządzania 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeszkoleniu pracowników Urzędu przez podmiot 
zewnętrzny w zakresie ww. postępowań. Szkolenie nie zapobiegło jednak powstaniu opisanej wyżej 
nieprawidłowości. 

Szczegółowe dane o wydatkach budżetu państwa przedstawiono w załączniku nr 7.4. do Informacji. 

                                                           
71  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1440, ze zm.). 
72  O wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, określonej w art. 4 pkt 8 Prawa 

zamówień publicznych. 
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4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/22 – województwo pomorskie w 2019 r. wyniosły 
9149,2 tys. zł, tj. 100% planowanych i zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy 
w ramach finansowanych ze środków POIiŚ projektów: 
− „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” (6963,2 tys. zł): badanie wykorzystania 

przez Komendę ww. środków wykazało, że wykorzystano je w całości i zgodnie z przeznaczeniem 
na zakup ciężkiego i pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 19. zestawów 
hydraulicznych narzędzi ratowniczych (wszystkie samochody i zestawy ze zwiększonym potencjałem 
do ratownictwa drogowego) oraz dwóch zestawów do oświetlenia terenu akcji z agregatem 
prądotwórczym. Zakup ww. samochodów i sprzętu poprzedzono analizą potrzeb wynikających 
m.in. z tabeli wyposażenia w sprzęt dla województwa pomorskiego, zatwierdzonej 19 czerwca 2015 r. 
przez Komendanta Głównego PSP, a także upływu okresów eksploatacji pojazdów, wskazanych 
w Zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki 
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej73. Zakupiony przez 
Komendę w ramach Projektu sprzęt przekazano na podstawie umów użyczenia komendom 
powiatowym PSP z terenu województwa pomorskiego; 

− „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” (2084,0 tys. zł): 
z ww. środków zakupiono dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze do gaszenia pożarów 
w trudno dostępnym terenie; 

− „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” (102,0 tys. zł): 
z ww. środków zakupiono dwa quady z lawetą. 

Ww. zakupy sfinansowano w całości ze środków otrzymanych z poz. 98 rezerwy celowej. 

W Urzędzie (u dysponenta trzeciego stopnia) i w Inspektoracie w 2019 r. nie planowano i nie dokonano 
wydatków z budżetu środków europejskich. 

Szczegółowe dane o wydatkach budżetu środków europejskich przedstawiono w załączniku nr 7.6. 
do Informacji. 

4.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W 2019 r. w części 85/22 – województwo pomorskie na realizację 134. działań w ramach 74. podzadań, 
39. zadań i 16. funkcji państwa wydano (z budżetu państwa) 4 369 638,0 tys. zł. W wyniku poniesienia 
tych nakładów osiągnięto m.in. następujące efekty w ramach działań: 
− 13.4.1.5.W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 437 939 dzieci objęto świadczeniem 

wychowawczym, a 292 171 dzieci – wsparciem w ramach Programu Dobry Start74 (na realizację 
działania wykorzystano 2 148 557,8 tys. zł); 

− 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów: 
sfinansowano wypłaty takich świadczeń 253 726. osobom (na realizację działania wykorzystano 
948 582,9 tys. zł); 

− 3.1.7.3.W Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 
obowiązku szkolnego: zapewniono korzystanie z edukacji przedszkolnej 75 755. dzieciom w wieku  
3–5 lat (na realizację działania wykorzystano 90 302,6 tys. zł); 

− 21.5.4.3.W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego: przez zwrot producentom rolnym części podatku 
akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obniżono 
koszty produkcji rolnej na 636 579. ha użytków rolnych (na realizację działania wykorzystano 
59 931,8 tys. zł); 

− 19.5.1.2.W Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 
ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym: refundacją 
objęto 951 tys. biletów ulgowych jednorazowych i 510 tys. – miesięcznych (na realizację działania 
wykorzystano 51 515,6 tys. zł); 

− 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych: 
pomocą w ramach programu dożywiania objęto 65 740 osób (na realizację działania wykorzystano 
29 643,8 tys. zł); 

                                                           
73  Dz. Urz. KG PSP Nr 1 poz. 8, ze zm. Zarządzenie obowiązywało do 4 marca 2019 r. 
74  Wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego program „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061). 
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− 20.5.4.6.W Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków 
i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności: 
sfinansowano wykonanie 355 966. badań i pomiarów w celu pozyskania danych na temat czynników 
mających wpływ na zdrowie ludzi (na realizację działania wykorzystano 22 890,7 tys. zł); 

− 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne: dofinansowano budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont 
24,0 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (na realizację działania wykorzystano 
19 028,1 tys. zł). 

Badanie 14. podzadań75: 
− 2.3.1.W Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego (na realizację podzadania wydano 

152 533,5 tys. zł); 
− 2.3.2.W Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom 

przemysłowym (na realizację podzadania wydano 7876,7 tys. zł); 
− 2.3.3.W Obrona cywilna (na realizację podzadania wydano 1097,8 tys. zł); 
− 3.1.1.W Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty (na realizację podzadania wydano 7508,4 tys. zł); 
− 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne (na realizację podzadania wydano 

19 412,0 tys. zł); 
− 3.1.3.W Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej 

(na realizację podzadania wydano 1605,4 tys. zł); 
− 3.1.5.W Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 

zdolnych (na realizację podzadania wydano 14 111,8 tys. zł); 
− 3.1.6.W Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna (na realizację podzadania wydano 2285,8 tys. zł), 
− 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej (na realizację podzadania wydano 

91 946,1 tys. zł); 
− 3.1.9.W Rozwój infrastruktury systemu oświaty (na realizację podzadania wydano 2499,0 tys. zł); 
− 12.1.3.W Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska (na realizację podzadania 

wydano 7977,6 tys. zł); 
− 12.1.4.W Ochrona przed skutkami zagrożeń (na realizację podzadania wydano 27,9 tys. zł); 
− 13.4.1.W Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi 

(na realizację podzadania wydano 3 109 281,3 tys. zł); 
− 13.4.2.W Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem (na realizację podzadania wydano 
9694,2 tys. zł), 

na które w 2019 r. wydano 3 427 857,2 tys. zł (78,4% wydatków budżetu państwa w części 85/22  
– województwo pomorskie), wykazało, że: 
− podzadania 3.1.9.W nie planowano na etapie konstruowania planu wydatków w układzie 

zadaniowym, ponieważ ustawa budżetowa nie przewidywała wydatków na ten cel. Podzadanie 
przyjęto do realizacji w trakcie roku w wyniku zwiększenia budżetu Wojewody Pomorskiego 
środkami z rezerwy ogólnej na zadania związane z rozbudową placówek oświatowych. W ramach jego 
realizacji rozpatrzono pozytywnie trzy z siedmiu złożonych wniosków o dofinansowanie 
z ww. środków budowy lub rozbudowy placówek oświatowych; 

− osiągnięto założone lub zbliżone do założonych wartości wszystkich mierników realizacji celów 
ośmiu podzadań: 
 2.3.1.W: średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce 

zdarzenia wyniósł 8 min. 46 sek. (planowano: 9 min. 10 sek.), zapewniono sześciu ratowników 
wodnych na jedno kąpielisko i miejsce wyznaczone do kąpieli (planowano zapewnienie trzech 
ratowników); 

 2.3.2.W: skontrolowano 75% obiektów wymagających sprawdzenia w zakresie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym 
(planowano skontrolowanie 57,56% takich obiektów), a także wykryto 1,4 zagrożenia w systemie 
ratowniczym na jedną kontrolę (planowano wykrycie 1,2 zagrożenia); 

 2.3.3.W: przeprowadzono cztery planowane treningi kadry kierowniczej j.s.t. w zakresie systemu 
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, a także 
przeszkolono z zakresu obrony cywilnej 84,31% osób podlegających szkoleniu (planowano 
przeszkolenie 84,97% takich osób); 

                                                           
75  Realizowanych w ramach czterech zadań: 2.3. System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, 

3.1. Oświata i wychowanie, 12.1. System ochrony środowiska i informacje o środowisku oraz 13.4. Wspieranie rodziny (zadania 
12.3. Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu Wojewoda Pomorski nie realizował). 
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 3.1.1.W: pozytywnie oceniono 65% szkół i placówek poddanych kontroli lub ewaluacji (planowano 
że taką ocenę uzyska 55% skontrolowanych jednostek), a także przeprowadzono kontrole 
i ewaluacje w 21% nadzorowanych szkół i placówek (planowano przeprowadzenie takich działań 
w 23% ww. jednostek); 

 3.1.7.W: edukacją przedszkolną objęto 82% dzieci w wieku 3–5 lat (planowano objęcie 
ww. edukacją 83,03% dzieci); 

 12.1.3.W: jeden pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku 
przeprowadził średnio 12,8 kontroli z wyjazdem w teren (planowano, że przeprowadzi 8,5 takich 
kontroli); 

 12.1.4.W: sporządzono pięć planowanych programów ochrony środowiska przed hałasem na sześć 
map akustycznych przedłożonych przez zarządzających drogami/liniami kolejowymi; 

 13.4.2.W: pieczą zastępczą objęto 4993 dzieci (planowano objęcie pieczą zastępczą 4925 dzieci); 
− osiągnięto założone lub zbliżone do założonych wartości jednego z mierników realizacji celów 

podzadań: 
 3.1.2.W: pozytywny wynik z egzaminu maturalnego lub zawodowego uzyskało 86,2% 

przystępujących (planowano uzyskanie pozytywnego wyniku przez 73,64% przystępujących), 
natomiast kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych uzyskało 13 664,  
a nie – jak planowano – 18 908 uczniów i słuchaczy (w planie założono, że wszyscy przystępujący 
do egzaminu uzyskają kwalifikacje zawodowe); 

 3.1.6.W: skontrolowano 7,99% placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (planowano objęcie 
kontrolą 8,7% takich placówek). W różnych formach wypoczynku, na skutek – jak wynika 
z wyjaśnień Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu (dalej: „Dyrektor Wydziału FiB”)  
– spadku zainteresowania podmiotów organizujących wypoczynek, wzięło udział jedynie 5434 
uczniów wobec planowanego objęcia tymi formami 124 009 uczniów. Ponadto (na skutek – jak 
wynika z wyjaśnień Dyrektor Wydziału FiB – wprowadzenia od roku szkolnego 2019/2020 nowego 
Systemu Informacji Oświatowej, w którym j.s.t. odpowiedzialne za realizację podzadania przesyłają 
dane bezpośrednio Ministerstwu Edukacji Narodowej, a nie jak dotychczas Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku) Urząd nie dysponował danymi dotyczącymi procentowego wskaźnika uczniów 
biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (planowano, 
że w ww. zajęciach weźmie udział 9,67% uczniów); 

− nie osiągnięto założonych wartości mierników realizacji celów dwóch podzadań: 
 3.1.5.W – pomocą objęto 4,6% (wobec planowanych 7,09%) uczniów pochodzących z rodzin 

będących w trudnej sytuacji i z terenów wiejskich oraz uczniów zdolnych. Z wyjaśnień Dyrektor 
Wydziału FiB wynika, że było to efektem mniejszej liczby wniosków o stypendium socjalne 
spowodowanej poprawą sytuacji materialnej rodzin; 

 13.4.1.W − wsparciem objęto 108,5 (wobec planowanych 118.) osób w przeliczeniu na każdy tysiąc 
mieszkańców województwa. Z wyjaśnień Dyrektor Wydziału FiB wynika, że było to związane 
z poprawą sytuacji materialnej części korzystających dotychczas z tego wsparcia; 

− wykazano zerowe wykonanie miernika realizacji podzadania 3.1.3.W (planowano, że z różnych form 
doskonalenia i dokształcania zawodowego skorzysta 10,13% nauczycieli). Z wyjaśnień Dyrektor 
Wydziału FiB wynika, że było to spowodowane zmianą ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
nauczyciela76, na podstawie której od 1 stycznia 2019 r. wyodrębniono w budżetach wojewodów 
środki na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa, z których udzielają oni 
j.s.t. prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli dotacji na zatrudnianie doradców 
metodycznych (do tej pory środki te pozostawały w dyspozycji kuratoriów oświaty i były 
przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli). 

Wynikający z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych obowiązek nadzoru i kontroli 
efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym Wojewoda Pomorski 
realizował m.in. monitorując realizację tych planów w drodze analizy danych wykazywanych przez 
jednostki podległe w sprawozdaniach Rb-BZ1 za I półrocze 2019 r. (łącznie z weryfikacją stopnia 
realizacji mierników zadań, podzadań i działań) oraz analizując informacje od poszczególnych komórek 
organizacyjnych Urzędu o wartości wykonanych mierników, decyzje podległych dysponentów o zmianach 
w planie wydatków w układzie zadaniowym, a także wnioski o zmiany w planie wydatków w układzie 
tradycyjnym, przedstawiające również zmiany w planie wydatków w układzie zadaniowym. Ponadto 
podległe jednostki zobligowano do wskazywania czynników powodujących odchylenie od planowanej 
wartości mierników wykonania zadań. W wyniku przeprowadzanych analiz ustalano stopień realizacji 

                                                           
76  Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, ze zm. Zmiany dokonano przepisami art. 6 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 

ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, ze zm.), która została 
ogłoszona 30 listopada 2018 r. 
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celu, odchylenia od planowanej wartości mierników i ich przyczyny, a także zmiany wartości docelowej 
miernika (w przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających wykonanie go we wcześniej 
zaplanowanej wartości). Z powodu braku możliwości kadrowych nie prowadzono natomiast kontroli 
podległych jednostek w zakresie efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania: 
− rocznych łącznych sprawozdań za 2019 r.: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, 

 Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-BZ1, a także sprawozdań za IV kwartał 2019 r.: Rb-N i Rb-Z przez 
dysponenta części 85/22 – województwo pomorskie, 

− rocznych jednostkowych sprawozdań za 2019 r.: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 
Programy WPR, Rb-28UE, Rb-BZ1, a także sprawozdań za IV kwartał 2019 r.: Rb-N i Rb-Z przez 
dysponenta części 85/22 – województwo pomorskie, 

− rocznych jednostkowych sprawozdań za 2019 r.: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-BZ1, 
a także sprawozdań za IV kwartał 2019 r.: Rb-N i Rb-Z przez dysponenta trzeciego stopnia 
w Urzędzie, 

− rocznych jednostkowych sprawozdań za 2019 r.: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-BZ1, 
a także sprawozdań za IV kwartał 2019 r.: Rb-N i Rb-Z przez Wojewódzkiego Inspektora. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/22 – województwo pomorskie 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek), terminowo i prawidłowo 
pod względem formalno-rachunkowym. 

Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych dysponenta części oraz dysponenta trzeciego 
stopnia w Urzędzie były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany w Urzędzie 
przez dysponenta głównego i dysponenta trzeciego stopnia system kontroli zarządczej zapewniał 
w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych sprawozdań. 

Objęte badaniem sprawozdania jednostkowe Wojewódzkiego Inspektora sporządzono terminowo. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-23, Rb-27, Rb-Z i Rb-N były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej, jednak w sprawozdaniu Rb-27, na skutek nieprawidłowości opisanej na str. 10 
Informacji, zaniżono o 20,0 tys. zł stan należności, należności pozostałych do zapłaty i zaległości. 

Obowiązujący w Inspektoracie system kontroli zarządczej i funkcjonujące w jego ramach mechanizmy 
kontroli nie zapobiegły również wykazaniu (z naruszeniem § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej77 i § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym78) danych niezgodnych z ewidencją księgową w sprawozdaniach: 
− Rb-28 w zakresie: zaangażowania (w 23 paragrafach klasyfikacji budżetowej – różnica per saldo 

wyniosła 0,7 tys. zł), wykonania wydatków (w 24 paragrafach klasyfikacji budżetowej – per saldo 
nie wykazano różnicy) oraz zobowiązań (zaniżenie o 1,9 tys. zł), 

− Rb-28 Programy w zakresie: zaangażowania (w 14 paragrafach klasyfikacji budżetowej  
– różnica per saldo wyniosła 1,7 tys. zł), wykonania wydatków (w 15 paragrafach klasyfikacji 
budżetowej – różnica per saldo wyniosła 2,7 tys. zł), 

− Rb-BZ1 w zakresie zobowiązań (zaniżenie o 1,9 tys. zł). 

W trakcie kontroli NIK w Inspektoracie sporządzono korekty ww. sprawozdań Rb-28, Rb-28 Programy 
i Rb-BZ1, w których wykazano opisane wyżej dane w prawidłowej wysokości. 

Wykazanie w sprawozdaniach Inspektoratu: Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-BZ1 danych niezgodnych 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(art. 18 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). 

Powyższe nieprawidłowości, z uwagi na ich skalę, nie miały wpływu na pozytywną opinię o objętych 
kontrolą sprawozdaniach łącznych dysponenta części 85/22 – województwo pomorskie. 

 
 

                                                           
77  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.). 
78  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości w układzie zadaniowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz.704). 
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI 
Najwyższa Izba Kontroli w 2019 r. przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku kontrolę79, której zakresem objęto m.in. wykorzystanie przez Województwo 
Pomorskie dotacji celowej na zadania bieżące, przekazanej w 2019 r. przez Wojewodę Pomorskiego 
na finansowanie pomocy technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020. W wyniku 
ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania do 30 kwietnia 2019 r. 
ww. dotacji przez Województwo Pomorskie (do 30 kwietnia 2019 r. z kwoty 1320,0 tys. zł przyznanej 
dotacji Województwo wykorzystało 407,5 tys. zł, tj. 30,9% – w sumie w 2019 r. wykorzystano 
1305,3 tys. zł). 

                                                           
79  Kontrola nr P/19/045 – Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienia pokontrolne skierowano do Wojewody Pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektora, 
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrza Skarszew oraz 
Wójta Gminy Puck. W wystąpieniach Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski pokontrolne, 
dotyczące: 
− dalszego wzmacniania przez Wojewodę Pomorskiego mechanizmów kontrolnych w Urzędzie 

w celu wyeliminowania przypadków nieprawidłowości na etapie weryfikacji wykonawców 
biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, 

− podjęcia przez Wojewódzkiego Inspektora działań w celu: 
 ewidencjonowania należności zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 i 20 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości, 
 dokonywania wydatków tylko na podstawie wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 

w wysokości i terminach z nich wynikających, 
 dokonywania wydatków w granicach limitów określonych w planie finansowym, 
 udzielania zaliczek tylko w przypadkach przewidzianych przepisami, 
 ewidencjonowania wydatków zgodnie z zasadami ich klasyfikowania,  
 prowadzenia konta 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych w szczegółowości wymaganej 

przepisami, 
 przestrzegania wewnętrznych uregulowań w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego, do których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych. 

Zastrzeżenie do wystąpienia pokontrolnego wniósł Wojewódzki Inspektor. Dotyczyło ono uznania 
za niezgodne z § 1 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 73/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 
2012 r. w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych, objętych 
budżetem Wojewody Pomorskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
budżetowych (stanowiącym, że przeniesienia nie mogą zwiększać lub zmniejszać planowanych 
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) zwiększenia przez Wojewódzkiego 
Inspektora, decyzją z 30 grudnia 2019 r. o 8,4 tys. zł planu wydatków w § 4110 – Składki 
na ubezpieczenia społeczne. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli 
uchwałą z 27 maja 2020 r. zastrzeżenie uwzględnił w całości. 

Najwyższa Izba Kontroli skieruje zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finsnów publicznych, 
obejmujące stwierdzone przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych, opisane na str. 17–18 
i 22 Informacji. 
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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. 
Pomorski Urząd Wojewódzki 
w Gdańsku 

Dariusz Drelich P 
NIK Delegatura 

w Gdańsku 

2. 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego 
w Gdańsku 

Grzegorz Stosik O 
NIK Delegatura 

w Gdańsku 

3. 
Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Gdańsku 

Tomasz Komoszyński P 
NIK Delegatura 

w Gdańsku 

4. 
Urząd Gminy 
w Pucku 

Tadeusz Puszkarczuk P 
NIK Delegatura 

w Gdańsku 

5. 
Urząd Miejski 
w Skarszewach 

Jacek Pauli P 
NIK Delegatura 

w Gdańsku 

1)  Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O – ocena w formie opisowej.
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7.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/22 – województwo pomorskie dokonano stosując kryteria80 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku81. 

Dochody (D)82:      196 770,1 tys. zł 

Wydatki (W)83:     4 378 787,2 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):     4 378 787,2 tys. zł 

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

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):  156,4 tys. zł, tj. 0,004%wydatków ogółem w części 85/22  
– województwo pomorskie.  

Ww. kwota dotyczy wydatków dokonanych z naruszeniem prawa: dokonania w Urzędzie wydatku 
na kwotę 121,1 tys. zł związanego z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, mającym wpływ na wybór oferty, a w Inspektoracie – dokonania wydatków na kwoty: 
23,2 tys. zł – w wysokościach lub terminach niewynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiazań, 
10,4 tys. zł – z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zaliczek oraz 1,7 tys. zł – z przekroczeniem 
planu finansowego. 
Ocena cząstkowa wydatków:    (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 
 

                                                           
80  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
81  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
82  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwanie są badane dochody 

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości Gnie uwzględnia się kwoty dochodów. 
83  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.3. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/22 – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 
tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 
  Część 85/22 - województwo pomorskie ogółem 182 749,1 170 067,0 196 770,1 107,7 115,7 
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 827,4 27 740,0 24 492,5 94,8 88,3 
1.1. rozdział 01008 Melioracje wodne 1,5 0,0 0,0 0,0 X 
1.2. rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 118,9 90,0 176,5 148,4 196,1 
1.3. rozdział 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 3 318,6 3 205,0 3 510,7 105,8 109,5 
1.3.1. § 0830 Wpływy z usług 3 277,1 3 184,0 3 475,0 106,0 109,1 
1.4. rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 883,6 1 283,0 739,1 83,6 57,6 
1.5. rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 21 501,0 23 162,0 20 063,7 93,3 86,6 
1.5.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 21 036,9 22 821,0 19 548,6 92,9 85,7 
1.6. rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 3,5 0,0 1,6 46,5 X 
1.7. rozdział 01095 Pozostała działalność 0,4 0,0 0,9 249,6 X 
2. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 0,8 0,0 10,7 1 326,0 X 
2.1. rozdział 05003 Państwowa Straż Rybacka 0,0 0,0 2,1 X X 

2.2. rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 0,8 0,0 8,6 1 064,4 X 

3. Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 7,9 10,0 7,8 98,3 77,7 
3.1. rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 7,9 10,0 7,8 98,3 77,7 
4. Dział 500 Handel 226,8 204,0 243,7 107,5 119,4 
4.1. rozdział 50001 Inspekcja Handlowa 226,8 204,0 243,7 107,5 119,4 
5. Dział 600 Transport i łączność 604,4 619,0 835,4 138,2 135,0 
5.1. rozdział 6003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 0,0 0,0 71,7 X X 
5.2. rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 3,2 5,0 9,5 296,7 190,0 
5.3. rozdział 60031 Przejścia graniczne 9,7 0,0 0,0 0,0 X 
5.4. rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 520,6 503,0 681,2 130,9 135,4 
5.5. rozdział 60095 Pozostała działalność 71,0 111,0 73,0 102,9 65,8 
6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 94 666,8 91 206,0 102 426,7 108,2 112,3 
6.1. rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 666,8 91 206,0 102 426,7 108,2 112,3 
6.1.1. § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 94 552,6 91 205,0 102 315,6 108,2 112,2 
7. Dział 710 Działalność usługowa 1 597,2 1 483,0 1 492,3 93,4 100,6 
7.1. rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 8,3 12,0 15,5 187,7 129,3 
7.2. rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8,1 0,0 0,1 1,2 X 
7.3. rozdział 71015 Nadzór budowlany 1 580,8 1 471,0 1 476,7 93,4 100,4 
8. Dział 750 Administracja publiczna 15 062,6 12 404,0 16 967,2 112,6 136,8 
8.1. rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15 053,9 12 389,0 16 940,3 112,5 136,7 
8.1.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 2 287,0 1 700,0 3 270,4 143,0 192,4 
8.1.2. § 0930 Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych 10 461,9 9 600,0 12 164,9 116,3 126,7 
8.2. rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne  0,0 10,0 5,3 X 53,1 
8.3. rozdział 75081 System powiadamiania ratunkowego 0,0 0,0 5,1 X X 
8.4. rozdział 75095 Pozostała działalność 8,7 5,0 16,6 190,4 331,3 
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 543,9 211,0 854,0 157,0 404,7 
9.1. rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 190,5 11,0 596,3 313,1 5 421,2 

9.2. rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 337,0 200,0 224,8 66,7 112,4 
9.3. rozdział 75414 Obrona cywilna 14,0 0,0 2,9 20,5 X 
9.4. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,0 0,0 30,0 X X 
9.5. rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2,4 0,0 0,0 0,0 X 
10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 9,6 0,0 3,9 40,5 X 
10.1. rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 9,6 0,0 3,9 40,5 X 
11. Dział 801 Oświata i wychowanie 134,8 43,0 182,7 135,5 425,0 
11.1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe 45,9 0,0 1,7 3,8 X 
11.2. rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,0 0,0 2,3 X X 
11.3. rozdział 80104 Przedszkola 0,0 0,0 22,0 X X 
11.4. rozdział 80105 Przedszkola specjalne 0,0 0,0 2,3 X X 
11.5. rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,0 0,0 8,2 X X 
11.6. rozdział 80110 Gimnazja 2,9 0,0 0,0 0,0 X 
11.7. rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 0,0 0,0 0,6 X X 
11.8. rozdział 80136 Kuratoria oświaty 70,1 43,0 126,3 180,1 293,7 

11.9. rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 15,9 0,0 0,0 0,0 X 

11.10. rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,0 0,0 19,4 X X 

12. Dział 851 Ochrona zdrowia 7 966,0 7 196,0 8 455,2 106,1 117,5 
12.1. rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna 7 114,1 6 642,0 7 527,2 105,8 113,3 
12.1.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 1 267,0 1 181,0 1 249,7 98,6 105,8 
12.1.2. § 0830 Wpływy z usług 5 548,2 5 128,0 5 865,4 105,7 114,4 
12.2. rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 451,5 255,0 486,6 107,8 190,8 
12.3. rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 206,1 120,0 248,1 120,4 206,8 

12.4. rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7,1 0,0 0,0 0,0 X 

12.5. rozdział 85195 Pozostała działalność 187,2 179,0 193,3 103,3 108,0 
13. Dział 852 Pomoc społeczna 2 665,1 1 854,0 2 875,5 107,9 155,1 
13.1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 53,7 22,0 38,1 71,0 173,1 
13.2. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 544,9 490,0 693,2 127,2 141,5 

13.3. 
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej3) 

22,2 0,0 21,2 95,3 X 
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Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 
tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

13.4. rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 20,8 0,0 23,6 113,3 X 

13.5. rozdział 85216 Zasiłki stałe 625,8 0,0 592,4 94,7 X 
13.6. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2,6 0,0 2,5 96,4 X 
13.7. rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 382,2 1 342,0 1 482,2 107,2 110,5 
13.7.1. § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 1 363,1 1 342,0 1 469,2 107,8 109,5 
13.8. rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 12,1 0,0 20,1 166,2 X 
13.9. rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,0 0,0 2,1 X X 
13.10. rozdział 85295 Pozostała działalność 0,8 0,0 0,0 0,5 X 
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 410,3 2 270,0 2 427,2 100,7 106,9 
14.1. rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 227,0 200,0 290,8 128,1 145,4 
14.2. rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy  2 183,3 2 070,0 2 136,5 97,9 103,2 
14.2.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 2 142,9 2 000,0 2 077,2 96,9 103,9 
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5,30 0,0 4,5 85,3 X 

15.1. rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
szkolenia młodzieży 0,3 0,0 0,6 220,2 X 

15.2. rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5,0 0,0 3,9 77,8 X 
16. Dział 855 Rodzina 30 736,2 24 599,0 35 306,0 114,9 143,5 
16.1. rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2 016,4 0,0 1 927,1 95,6 X 

16.1.1. § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy2), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 885,7 0,0 1 783,4 94,6 X 

16.2. rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28 671,0 24 595,0 32 752,6 114,2 133,2 

16.2.1. § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 25 860,0 24 595,0 28 966,9 112,0 117,8 

16.2.2. § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy2), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 540,1 0,0 3 531,4 139,0 X 

16.3. rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 4,5 4,0 8,3 183,7 207,6 
16.4. rozdział 85504 Wspieranie rodziny 3,0 0,0 21,0 704,0 X 
16.5. rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,4 0,0 552,5 129 884,5 X 
16.6. rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 0,00 0,00 0,72 X X 
16.7. rozdział 85507 Dzienni opiekunowie 40,4 0,0 41,6 102,9 X 
16.8. rozdział 85508 Rodziny zastępcze 0,5 0,0 0,7 136,0 X 

16.9. 

rozdział 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 opiekunów4) 

x 0,0 1,1 X X 

16.10. rozdział 85595 Pozostała działalność 0,0 0,0 0,4 X X 
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 254,2 168,0 163,2 64,2 97,1 
17.1. rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 228,0 168,0 163,2 71,6 97,1 
17.2. rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20,0 0,0 0,0 0,0 X 
17.3. rozdział 90095 Pozostała działalność 6,2 0,0 0,0 0,0 X 
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29,8 60,0 11,2 37,7 18,7 
18.1. rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,0 0,0 0,3 X X 
18.2. rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 29,8 60,0 11,0 36,8 18,3 

19. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody 0,0 0,0 10,5 X X 

19.1. rozdział 92502 Parki krajobrazowe 0,0 0,0 10,5 X X 

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

1)  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
2)  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.). 
3)  Do 31 grudnia 2018 r.: 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. 
4)  Rozdział wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. 
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7.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/22 – WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie1 Ustawa2 Budżet po 
zmianach Wykonanie 

w tym 
niewyga 

sające 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

 Część 85/22 – województwo pomorskie ogółem 3 827 405,8 3 241 441,0 4 408 998,7 4 369 638,0 0,0 114,2 134,8 99,1 
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 125 426,8 60 218,00 149 890,8 143 679,0 0,0 114,6 238,6 95,9 
1.1. Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 684,2 4 237,0 2 786,3 2 774,1 0,0 164,7  65,5  99,6  
1.2. Rozdział 01009 Spółki wodne 1 664,0 200,0 1 647,0 1 647,0 0,0 99,0  823,5  100,0  

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

6 100,9 1 000,0 12 691,6 11 197,9 0,0 183,5  1 119,8  88,2  

1.4. Rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów  
Rolno-Spożywczych 2 216,0 2 282,0 2 360,9 2 358,8 0,0 106,4  103,4 99,9  

1.5. Rozdział 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 9 225,1 9 267,0 9 940,2 9 939,9 0,0 107,7  107,3 100,0  
1.6. Rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 13 432,1 8 360,0 13 735,2 13 255,1 0,0 98,7  158,6 96,5  
1.7. Rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 35 211,5 28 938,0 40 911,0 36 788,6 0,0 104,5  127,1 89,9  
1.7.1. § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 8 943,1 9 997,0 11 113,9 10 963,7 0,0 122,6  109,7 98,6  
1.7.2. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 573,7 13 704,0 20 270,9 16 835,5 0,0 90,6  122,9 83,1  
1.8. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 051,6 5 020,0 4 083,0 4 037,8 0,0 99,7  80,4 98,9  
1.9. Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 534,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
1.10. Rozdział 01095 Pozostała działalność 51 307,1 914,0 61 735,5 61 679,7 0,0 120,2  6 748,3 99,9  

1.10.1. 
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

50 156,4 0,0 59 978,5 59 931,8 0,0 119,5  x 99,9  

2. Dział 020 Leśnictwo 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
2.1. Rozdział 02001 Gospodarka leśna 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
3. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 992,9 2 851,0 2 926,4 2 855,5 0,0 95,4  100,2  97,6  
3.1. Rozdział 05003 Państwowa Straż Rybacka 1 557,2 1 531,0 1 606,4 1 550,2 0,0 99,6  101,3  96,5  

3.2. 
Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  
oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 

1 435,7 1 320,0 1 320,0 1 305,3 0,0 90,9  98,9  98,9  

4. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
4.1. Rozdział 15095 Pozostała działalność 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
5. Dział 500 Handel 5 089,6 5 208,0 5 442,9 5 438,4 0,0 106,9  104,4  99,9  
5.1. Rozdział 50001 Inspekcja Handlowa 5 089,6 5 208,0 5 442,9 5 438,4 0,0 106,9  104,4  99,9  
6. Dział 600 Transport i łączność 192 151,6 59 035,0 101 763,8 100 918,5 0,0 52,5  170,9  99,2  
6.1. Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 46 982,2 48 000,0 51 515,8 51 515,6 0,0 109,6  107,3  100,0  

6.1.1. 
§ 2210 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  
przez samorząd województwa 

46 982,2 48 000,0 51 515,8 51 515,6 0,0 109,6  107,3  100,0  

6.2. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 16 709,0 0,0 18 677,6 18 677,6 0,0 111,8  x 100,0  

6.2.1. § 2230 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych samorządu województwa 16 709,0 0,0 18 677,6 18 677,6 0,0 111,8  x 100,0  

6.3. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 23 881,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
6.4. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 47 202,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
6.5. Rozdział 60031 Przejścia graniczne 10 579,6 6 933,0 11 218,0 10 412,6 0,0 98,4  150,2  92,8  
6.6. Rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 3 652,5 3 600,0 3 722,0 3 682,7 0,0 100,8  102,3  98,9  
6.7. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 42 684,6 0,0 16 116,9 16 116,9 0,0 37,8  x 100,0  

6.7.1. § 6430 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 13 151,7 0,0 14 309,9 14 309,9 0,0 108,8  x 100,0  

6.8. Rozdział 60095 Pozostała działalność 460,0 502,0 513,5 513,3 0,0 111,6  102,2  100,0  
7. Dział 630 Turystyka 142,0 149,0 152,4 152,4 0,0 107,3  102,3  100,0  
7.1. Rozdział 63095 Pozostała działalność 142,0 149,0 152,4 152,4 0,0 107,3  102,3  100,0  
8. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 379,3 5 212,0 11 785,5 11 121,3 0,0 40,6  213,4  94,4  
8.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 340,7 5 212,0 11 785,5 11 121,3 0,0 40,7  213,4  94,4  

8.1.1. 
§ 2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

26 900,1 5 037,0 10 866,9 10 269,2 0,0 38,2  203,9  94,5  

8.2. Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
9. Dział 710 Działalność usługowa 20 069,4 20 988,0 21 602,7 21 539,9 0,0 107,3  102,6  99,7  
9.1. Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 0,9 3,0 3,0 2,8 0,0 326,3  93,3  93,3  
9.2. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 499,5 5 737,0 5 873,9 5 855,9 0,0 106,5  102,1  99,7  
9.3. Rozdział 71015 Nadzór budowlany 13 970,0 14 748,0 15 119,3 15 077,5 0,0 107,9  102,2  99,7  

9.3.1. 
§2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  
przez powiat 

10 844,5 10 779,0 11 454,4 11 443,6 0,0 105,5  106,2  99,9  

9.4. Rozdział 71035 Cmentarze 599,0 500,0 500,0 497,2 0,0 83,0  99,4  99,4  
9.5. Rozdział 71095 Pozostała działalność 0,0 0,0 106,5 106,5 0,0 x x 100,0  
10. Dział 750 Administracja publiczna 78 938,1 86 971,0 91 955,4 90 614,8 0,0 114,8  104,2  98,5  
10.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 74 171,9 81 492,0 86 514,2 85 272,6 0,0 115,0  104,6  98,6  

10.1.1. 
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

24 040,0 26 282,0 27 321,1 26 406,9 0,0 109,8  100,5  96,7  

10.1.2. § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 24 232,5 25 246,0 27 404,4 27 378,2 0,0 113,0  108,4  99,9  
10.2. Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie 17,0 17,0 17,0 17,0 0,0 100,0 100,0  100,0  
10.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,0 0,0 143,2 143,2 0,0 x x 100,0  
10.4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 529,1 684,0 575,3 568,0 0,0 107,4  83,0  98,7  
10.5. Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 x x 99,9  
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Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie1 Ustawa2 Budżet po 
zmianach Wykonanie 

w tym 
niewyga 

sające 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

10.6. Rozdział 75081 System powiadamiania ratunkowego 3 920,2 4 577,0 4 390,8 4 300,2 0,0 109,7  94,0  97,9  
10.7. Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 200,0 201,0 201,0 199,9 0,0 100,0  99,4  99,4  
10.8. Rozdział 75095 Pozostała działalność 100,0 0,0 112,9 112,9 0,0 112,9  x 100,0  
11. Dział 752 Obrona narodowa 1 903,0 351,0 1 922,5 1 922,5 0,0 101,0  547,7  100,0  
11.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 435,0 351,0 351,0 351,0 0,0 80,7  100,0  100,0  
11.2. Rozdział 75295 Pozostała działalność 1 468,0 0,0 1 571,5 1 571,5 0,0 107,1  x 100,0  
12. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 161 945,8 148 468,0 161 051,9 161 020,5 0,0 99,4  108,5  100,0  
12.1. Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 13 837,7 8 876,0 11 441,9 11 433,4 0,0 82,6  128,8  99,9  
12.2. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 144 277,7 137 186,0 146 974,7 146 970,5 0,0 101,9  107,1  100,0  

12.2.1. 
§ 2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  
przez powiat 

133 587,9 134 186,0 143 214,7 143 210,6 0,0 107,2  106,7  100,0  

12.3. Rozdział 75414 Obrona cywilna 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 100,0  100,0  100,0  
12.4. Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 434,0 404,0 404,0 404,0 0,0 93,1  100,0  100,0  
12.5. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 815,0 1 852,0 1 852,0 1 849,9 0,0 101,9  99,9  99,9  
12.6. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 374,0 0,0 160,0 160,0 0,0 11,6  x 100,0  
12.7. Rozdział 75495 Pozostała działalność 57,5 0,0 69,3 52,7 0,0 91,7  x 76,1  
13. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 5 837,8 6 336,0 6 336,0 6 298,0 0,0 107,9  99,4  99,4  
13.1. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 5 837,8 6 336,0 6 336,0 6 298,0 0,0 107,9  99,4  99,4  

14. 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem 

427,3 0,0 458,0 458,0 0,0 107,2  x 100,0  

14.1. 
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

427,3 0,0 458,0 458,0 0,0 107,2  x 100,0  

15. Dział 758 Różne rozliczenia 10 169,0 5 820,0 10 447,1 10 446,8 0,0 102,7  179,5  100,0  
15.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 169,0 5 041,0 10 447,1 10 446,8 0,0 102,7  207,2  100,0  
15.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,0 779,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0  x 
16. Dział 801 Oświata i wychowanie 130 130,4 15 340,0 127 960,9 126 752,7 0,0 97,4  826,3  99,1  
16.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 8 804,8 0,0 3 683,9 3 680,4 0,0 41,8  x 99,9  
16.2. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 132,0 0,0 98,0 98,0 0,0 74,3  x 100,0  
16.3. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 139,3 0,0 11 831,5 11 772,7 0,0 116,1  x 99,5  

16.3.1. § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 133,8 0,0 10 831,5 10 772,7 0,0 106,3  x 99,5  

16.4. Rozdział 80104 Przedszkola 70 476,1 0,0 73 911,2 73 833,4 0,0 104,8  x 99,9  

16.4.1. § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 69 388,5 0,0 73 911,2 73 833,4 0,0 106,4  x 99,9  

16.5. Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 316,2 0,0 286,2 280,6 0,0 88,8  x 98,1  
16.6. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 708,8 0,0 4 014,4 4 010,0 0,0 108,1  x 99,9  
16.7. Rozdział 80110 Gimnazja 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
16.8. Rozdział 80115 Technika 121,7 0,0 77,0 77,0 0,0 63,3  x 100,0  
16.9. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 201,1 0,0 124,0 124,0 0,0 61,6  x 100,0  
16.10. Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
16.11. Rozdział 80136 Kuratoria oświaty 9 214,7 9 903,0 10 418,5 10 355,1 0,0 112,4  104,6  99,4  
16.12. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 383,5 4 372,0 375,6 367,4 0,0 95,8  8,4  97,8  
16.13. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne 41,4 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0  x 0,0  
16.14. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,0 0,0 2 286,5 2 256,7 0,0 x x 98,7  

16.15. 

Rozdział 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 

1 024,0 0,0 1 144,3 1 141,0 0,0 111,4  x 99,7  

16.16. 
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu  
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

24 440,0 0,0 18 375,5 17 504,4 0,0 71,6  x 95,3  

16.16.1. 
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

23 728,7 0,0 17 722,6 16 922,7 0,0 71,3  x 95,5  

16.17. Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 074,6 1 065,0 1 329,6 1 252,0 0,0 116,5  117,6  94,2  
17. Dział 851 Ochrona zdrowia 210 705,5 219 963,0 227 163,1 225 620,1 0,0 107,1  102,6  99,3  
17.1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne 427,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
17.2. Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne 33,5 17,0 22,0 20,9 0,0 62,2  122,7  94,8  
17.3. Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna 61 695,7 63 012,0 71 984,6 71 801,9 0,0 116,4  113,9  99,7  
17.3.1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 482,8 40 383,0 46 302,6 46 254,7 0,0 114,3  114,5  99,9  
17.4. Rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 1 895,4 2 008,0 2 030,8 2 011,8 0,0 106,1  100,2  99,1  
17.5. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 114 755,2 122 820,0 122 820,0 122 176,6 0,0 106,5  99,5  99,5  

17.5.1. 
§ 2840 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie 
ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki 
sektora finansów publicznych 

114 655,2 122 820,0 122 510,2 121 867,6 0,0 106,3  99,2  99,5  

17.6. Rozdział 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego 129,7 135,0 143,9 141,6 0,0 109,2  104,9  98,4  

17.7. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 30 582,4 30 944,0 28 971,4 28 349,9 0,0 92,7  91,6  97,9  

17.7.1. 
§ 2110 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  
przez powiat 

30 560,1 30 904,0 28 942,0 28 321,3 0,0 92,7  91,6  97,9  

17.8. Rozdział 85195 Pozostała działalność 1 186,1 1 027,0 1 190,4 1 117,4 0,0 94,2  108,8  93,9  
18. Dział 852 Pomoc społeczna 285 773,7 240 780,0 296 790,3 292 060,9 0,0 102,2  121,3  98,4  
18.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 54 315,1 52 382,0 56 617,2 56 602,4 0,0 104,2  108,1  100,0  
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18.1.1. § 2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu 54 315,1 52 382,0 54 952,9 54 938,0 0,0 101,1  104,9  100,0  

18.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 37 896,8 46 415,0 49 374,1 48 345,1 0,0 127,6  104,2  97,9  

18.2.1. 
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

35 920,8 44 983,0 45 755,9 44 840,7 0,0 124,8  99,7  98,0  

18.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 1 001,1 1 007,0 1 212,2 1 146,3 0,0 114,5  113,8  94,6  

18.4. 
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej3 

15 304,1 8 124,0 7 711,0 7 542,8 0,0 49,3  92,8  97,8  

18.5. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 770,1 16 160,0 15 517,3 15 072,3 0,0 95,6  93,3  97,1  

18.5.1. § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 770,1 16 160,0 15 517,3 15 072,3 0,0 95,6  93,3  97,1  

18.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 811,1 0,0 808,2 757,8 0,0 93,4  x 93,8  
18.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 84 799,7 65 890,0 87 716,3 86 595,9 0,0 102,1  131,4  98,7  

18.7.1. § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 84 799,7 65 890,0 87 716,3 86 595,9 0,0 102,1  131,4  98,7  

18.8. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 11,4 0,0 14,7 14,2 0,0 123,9  x 96,5  
18.9. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 25 038,4 20 776,0 25 374,3 25 289,6 0,0 101,0  121,7  99,7  

18.9.1. § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 22 360,1 19 985,0 22 416,8 22 356,8 0,0 100,0  111,9  99,7  

18.10. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 119,0 0,0 296,1 290,0 0,0 9,3  x 97,9  

18.11. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 452,8 7 839,0 19 721,3 18 679,9 0,0 120,9  238,3  94,7  

18.11.1. 
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

15 268,0 7 839,0 18 585,3 17 794,4 0,0 116,5  227,0  95,7  

18.12. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28 524,7 21 441,0 27 962,7 27 348,6 0,0 95,9  127,6  97,8  

18.12.1. § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28 524,7 21 441,0 27 962,7 27 348,6 0,0 95,9  127,6  97,8  

18.13. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców 184,6 37,0 67,7 67,7 0,0 36,7  182,9  100,0  
18.14. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29,1 0,0 119,8 119,8 0,0 411,1  x 100,0  
18.15. Rozdział 85295 Pozostała działalność 3 515,6 709,0 4 277,5 4 188,4 0,0 119,1  590,8  97,9  
19. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 037,2 5 911,0 11 961,5 11 870,0 0,0 118,3  200,8  99,2  
19.1. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 7 219,6 5 911,0 8 333,2 8 296,0 0,0 114,9  140,3  99,6  
19.2. Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 275,0 0,0 293,0 267,1 0,0 97,1  x 91,2  
19.3. Rozdział 85395 Pozostała działalność 2 542,6 0,0 3 335,3 3 306,9 0,0 130,1  x 99,1  
20. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 770,6 2 076,0 15 569,2 14 872,5 0,0 94,3  716,4  95,5  

20.1. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 044,3 2 076,0 2 076,0 1 992,2 0,0 97,5  96,0  96,0  

20.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 179,9 0,0 12 919,5 12 306,6 0,0 93,4  x 95,3  

20.2.1. § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 743,8 0,0 12 252,8 11 684,9 0,0 91,7  x 95,4  

20.3. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 546,4 0,0 573,7 573,7 0,0 105,0  x 100,0  

21. Dział 855 Rodzina 2 522 194,1 2 341 366,0 3 145 585,4 3 123 856,1 0,0 123,9  133,4  99,3  
21.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 1 480 359,9 1 367 779,0 2 039 286,3 2 031 816,8 0,0 137,3  148,5  99,6  

21.1.1. 

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

1 480 359,9 1 367 779,0 2 039 272,3 2 031 804,7 0,0 137,3  148,5  99,6  

21.2. 
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

908 511,7 882 892,0 957 626,8 947 209,1 0,0 104,3  107,3  98,9  

21.2.1. 
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

908 511,7 882 892,0 957 622,8 947 205,1 0,0 104,3  107,3  98,9  

21.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 64,8 0,0 285,3 253,1 0,0 390,4  x 88,7  
21.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 90 961,9 61 887,0 96 906,5 93 867,8 0,0 103,2  151,7  96,9  

21.4.1. 
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

87 132,7 61 152,0 92 186,8 89 321,9 0,0 102,5  146,1  96,9  

21.5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 11 672,8 0,0 7 644,5 7 485,5 0,0 64,1  x 97,9  
21.6. Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 2 353,5 0,0 1 857,7 1 842,0 0,0 78,3  x 99,2  
21.7. Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie 655,2 0,0 602,1 573,3 0,0 87,5  x 95,2  
21.8. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 22 385,7 17 746,0 22 669,2 22 533,8 0,0 100,7  127,0  99,4  

21.8.1. 

§ 2160 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 
wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości 
świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci4 

20 099,0 17 746,0 20 642,0 20 541,5 0,0 102,2  115,8  99,5  

21.9. Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 954,8 1 327,0 2 179,5 2 164,4 0,0 110,7  163,1  99,3  
21.10. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 680,2 342,0 3 948,0 3 752,6 0,0 551,7  1 097,2  95,1  

21.11. 

Rozdział 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 opiekunów5 

0,0 7 109,0 9 309,5 9 184,8 0,0 x 129,2  98,7  
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21.12. Rozdział 85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego  
w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 2 516,2 2 118,0 3 099,3 3 002,7 0,0 119,3  141,8  96,9  

21.13. Rozdział 85595 Pozostała działalność 77,4 166,0 170,8 170,4 0,0 220,0  102,6  99,7  
22. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 890,7 7 360,0 11 174,7 11 166,3 0,0 93,9  151,7  99,9  
22.1. Rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 9 024,5 7 360,0 7 986,0 7 977,6 0,0 88,4  108,4  99,9  
22.2. Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 273,7 0,0 3 160,8 3 160,8 0,0 248,2  x 100,0  
22.3. Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 592,5 0,0 27,9 27,9 0,0 1,8  x 100,0  
23. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 918,1 4 994,0 5 014,0 4 933,0 0,0 83,4  98,8  98,4  
23.1. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 584,0 1 025,0 1 045,0 1 039,3 0,0 40,2  101,4  99,5  
23.2. Rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 3 102,1 3 969,0 3 969,0 3 893,7 0,0 125,5  98,1  98,1  
23.3. Rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 

24. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody 2 033,3 2 044,0 2 044,0 2 040,9 0,0 100,4  99,8  99,8  

24.1. Rozdział 92502 Parki krajobrazowe 2 033,3 2 044,0 2 044,0 2 040,9 0,0 100,4  99,8  99,8  
25. Dział 926 Kultura fizyczna 151,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 
25.1. Rozdział 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 151,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  x x 

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. 
2  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
3 Do 31 grudnia 2018 r.: 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. 
4 Do 30 czerwca 2019 r.: Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 

5 Rozdział wprowadzony od 1 stycznia 2019 r.  
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7.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodze
nia  

wg Rb-701 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 pełno-

zatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 pełno-

zatrudnionego 
osób2 tys. zł zł osób2 tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Część 85/22 ogółem: 2415 130 769,0 4 512,4 2414 149 907,6 5 174,9 114,7 

wg statusu zatrudnienia3 

01 1152 56 565,3 4 091,8 1155 64 969,9 4 687,6 114,6 
02 2 269,3 11 220,8 2 261,1 10 881,1 97,0 
03 1204 69 014,0 4 776,7 1199 79 174,6 5 502,8 115,2 
11 57 4 920,4 7 193,6 58 5 502,0 7 905,2 109,9 

  w tym:               

1. 
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 406 22 927,2 4 705,9 424 26 787,3 5 264,8 111,9 

wg statusu zatrudnienia3 01 53 2 256,1 3 547,3 53 2 598,8 4 086,2 115,2 
03 353 20 671,1 4 879,9 371 24 188,5 5 433,2 111,3 

1.1. 

rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów  
Rolno-Spożywczych 24 1 342,9 4 662,8 24 1 572,2 5 459,2 117,1 

wg statusu zatrudnienia3 01 2 163,0 6 791,7 2 213,8 8 906,3 131,1 
03 22 1 179,9 4 469,3 22 1 358,5 5 145,8 115,1 

1.2. 
rozdział 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 118 5 622,5 3 970,7 119 6 341,9 4 441,1 111,8 

wg statusu zatrudnienia3 01 21 821,8 3 261,1 21 931,1 3 695,0 113,3 
03 97 4 800,7 4 124,3 98 5 410,8 4 601,0 111,6 

1.3. 
rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 82 5 396,9 5 484,7 85 6 128,0 6 007,8 109,5 

wg statusu zatrudnienia3 01 7 350,2 4 169,0 7 374,8 4 462,3 107,0 
03 75 5 046,7 5 607,4 78 5 753,1 6 146,5 109,6 

1.4. 
rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii 176 10 242,9 4 849,9 190 12 400,2 5 438,7 112,1 

wg statusu zatrudnienia3 01 18 644,8 2 985,2 18 790,0 3 657,2 122,5 
03 158 9 598,1 5 062,3 172 11 610,3 5 625,1 111,1 

1.5. 
rozdział 01095 Biuro Kadr i Organizacji 6 322,0 4 472,2 6 345,0 4 791,5 107,1 

wg statusu zatrudnienia3 01 5 276,3 4 605,0 5 289,1 4 818,6 104,6 
03 1 45,7 3 808,3 1 55,9 4 655,8 122,3 

2. 
dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 18 951,0 4 402,8 17 1 002,0 4 911,8 111,6 
rozdział 05003 Państwowa Straż Rybacka 18 951,0 4 402,8 17 1 002,0 4 911,8 111,6 
wg statusu zatrudnienia3 01 18 951,0 4 402,8 17 1 002,0 4 911,8 111,6 

3. 

dział 500 Handel 56 3 306,9 4 921,0 58 3 621,3 5 203,0 105,7 
rozdział 50001 Inspekcja Handlowa 56 3 306,9 4 921,0 58 3 621,3 5 203,0 105,7 

wg statusu zatrudnienia3 01 6 414,6 5 758,3 6 446,6 6 202,7 107,7 
03 50 2 892,3 4 820,5 52 3 174,7 5 087,6 105,5 

4. dział 600 Transport i łączność 32 2 048,5 5 334,6 31 2 441,2 6 562,4 123,0 

4.1. 
rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 32 2 048,5 5 334,6 31 2 441,2 6 562,4 123,0 

wg statusu zatrudnienia3 01 6 336,7 4 676,4 6 482,5 6 701,3 143,3 
03 26 1 711,8 5 486,5 25 1 958,7 6 529,1 119,0 

5. dział 710 Działalność usługowa 33 1 900,0 4 798,0 33 2 318,7 5 855,4 122,0 

5.1. 
rozdział 71015 Nadzór budowlany 33 1 900,0 4 798,0 33 2 318,7 5 855,4 122,0 

wg statusu zatrudnienia3 01 1 145,4 12 116,7 1 143,8 11 983,2 98,9 
03 32 1 754,6 4 569,3 32 2 174,9 5 663,9 124,0 

6. 

dział 750 Administracja publiczna 627 33 419,0 4 441,7 615 38 168,9 5 171,9 116,4 

wg statusu zatrudnienia3 
01 145 6 447,2 3 705,3 141 7 868,9 4 650,6 125,5 
02 2 269,3 11 220,8 2 261,1 10 881,1 97,0 
03 480 26 702,5 4 635,9 472 30 038,9 5 303,5 114,4 

6.1. 

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 568 30 644,4 4 496,0 569 35 037,3 5 131,4 114,1 

wg statusu zatrudnienia3 
01 89 3 856,4 3 610,9 98 5 038,6 4 284,5 118,7 
02 2 269,3 11 220,8 2 261,1 10 881,1 97,0 
03 477 26 518,7 4 632,9 469 29 737,5 5 283,9 114,1 

6.2. 
rozdział 75081 System powiadamiania ratunkowego 59 2 774,6 3 918,9 46 3 131,6 5 673,3 144,8 

wg statusu zatrudnienia3 01 56 2 590,8 3 855,4 43 2 830,3 5 485,0 142,3 
03 3 183,8 5 105,6 3 301,4 8 371,3 164,0 

7. 

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 6 046,4 6 718,2 76 6 714,0 7 361,8 109,6 
rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 
Pożarnej 75 6 046,4 6 718,2 76 6 714,0 7 361,8 109,6 

wg statusu zatrudnienia3 
01 4 248,8 5 183,3 5 302,4 5 040,7 97,2 
03 14 877,2 5 221,4 13 909,5 5 830,4 111,7 
11 57 4 920,4 7 193,6 58 5 502,0 7 905,2 109,9 

8. 

dział 801 Oświata i wychowanie 98 6 507,0 5 533,2 97 7 376,0 6 336,7 114,5 
rozdział 80136 Kuratoria oświaty 98 6 507,0 5 533,2 97 7 376,0 6 336,7 114,5 

wg statusu zatrudnienia3 
01 11 710,3 5 381,1 11 738,9 5 597,4 104,0 
03 87 5 796,7 5 552,4 86 6 637,1 6 431,3 115,8 

9. 
dział 851 Ochrona zdrowia 902 44 733,3 4 132,8 909 50 852,1 4 661,9 112,8 

wg statusu zatrudnienia3 01 884 43 695,1 4 119,1 891 49 681,4 4 646,6 112,8 
03 18 1 038,2 4 806,5 18 1 170,7 5 419,7 112,8 

9.1. rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna 880 43 437,0 4 113,4 887 49 408,4 4 641,9 112,8 
wg statusu zatrudnienia3 01 880 43 437,0 4 113,4 887 49 408,4 4 641,9 112,8 

9.2. 
rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 20 1 196,4 4 985,0 20 1 334,7 5 561,1 111,6 

wg statusu zatrudnienia3 
01 4 258,1 5 377,1 4 273,0 5 687,4 105,8 
03 16 938,3 4 887,0 16 1 061,7 5 529,5 113,1 
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L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 

wg Rb-70 

Wynagrodze
nia  

wg Rb-701 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 pełno-

zatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-70 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 pełno-

zatrudnionego 
osób2 tys. zł zł osób2 tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.3. 
rozdział 85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego  2 99,9 4 162,5 2 109,0 4 541,3 109,1 

wg statusu zatrudnienia3 03 2 99,9 4 162,5 2 109,0 4 541,3 109,1 
10. dział 852 Pomoc społeczna 0 14,8 x 1 92,6 7 716,7 x 

10.1. 
rozdział 85295 Pozostała działalność 0 14,8 x 1 92,6 7 716,7 x 

wg statusu zatrudnienia3 01 0 0 0 0 0,5 x x 
03 0 14,8 x 1 92,1 7 676,7 x 

11. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 438,0 4 055,6 8 494,5 5 151,3 127,0 

11.1. 

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 9 438,0 4 055,6 8 494,5 5 151,3 127,0 

wg statusu zatrudnienia3 01 8 398,6 4 151,7 8 492,8 5 133,5 123,6 
03 1 39,4 3 285,4 0 1,7 x x 

12. dział 855 Rodzina 32 1 696,0 4 416,7 39 2 151,5 4 597,2 104,1 

12.1. 

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

32 1 696,0 4 416,7 38 2 031,8 4 455,8 100,9 

wg statusu zatrudnienia3 01 4 188,1 3 918,8 4 204,6 4 263,1 108,8 
03 28 1 507,9 4 487,8 34 1 827,2 4 478,4 99,8 

12.2. 
rozdział 85595 Pozostała działalność 0 0 0,0 1 119,7 9 972,2 x 

wg statusu zatrudnienia3 01 0 0 0,0 1 39,0 3 248,3 x 
03 0 0 0,0 0 80,7 x x 

13. 

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 4 666,9 4 273,7 66 5 248,4 6 626,8 155,1 
rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 91 4 666,9 4 273,7 66 5 248,4 6 626,8 155,1 

wg statusu zatrudnienia3 01 6 412,2 5 725,0 6 515,5 7 159,8 125,1 
03 85 4 254,7 4 171,3 60 4 732,9 6 573,5 157,6 

14. 

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 2 114,0 4 893,5 40 2 639,0 5 498,0 112,4 
rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 36 2 114,0 4 893,5 40 2 639,0 5 498,0 112,4 

wg statusu zatrudnienia3 01 6 361,4 5 019,4 5 452,2 7 536,6 150,1 
03 30 1 752,6 4 868,3 35 2 186,8 5 206,7 107,0 

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

budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.). W sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne 
żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401-405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 
a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

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

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, ze zm.). W § 17 pkt 7 załącznika nr 34 do ww. rozporządzenia 
określono następujące symbole dla statusu zatrudnienia: 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 02 – 
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, 03 – członkowie korpusu służby cywilnej, 11 – żołnierze i funkcjonariusze.  
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7.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/22 - WOJEWÓDZTWO 

POMORSKIE 
 

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 

Część 85/22 – województwo 
pomorskie ogółem, w tym: 16 322,3 0,0 9 149,2 9 149,2 56,1 x 100,0 

1. dział 050 Rybołówstwo 
i rybactwo 419,3 0,0 0,0 0,0 x x x 

1.1. Program Operacyjny Rybactwo 
i Morze 2014-2020 419,3 0,0 0,0 0,0 x x x 

2. 
dział 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

15 903,0 0,0 9 149,2 9 149,2 57,5 x 100,0 

2.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 

15 903,0 0,0 9 149,2 9 149,2 57,5 x 100,0 

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

1)  Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198).  
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7.7. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

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