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1. WPROWADZENIE 
W 2019 r. budżet państwa w części 85/24 – województwo śląskie realizowali: 
dysponent części – Wojewoda Śląski, dwóch dysponentów drugiego stopnia2 
i 48 dysponentów trzeciego stopnia3. Ze środków budżetu państwa w tej części 
finansowane były także dotacje, które Wojewoda Śląski przekazywał jednostkom 
samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) – Samorządowi Województwa Śląskiego, 
167 gminom, 17 powiatom i 19 miastom na prawach powiatu oraz innym 
podmiotom, m.in. Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu 
Zdrowia (dalej: ŚOW NFZ), fundacjom, stowarzyszeniom, spółkom wodnym.  

W 2019 r. w części 85/24 – województwo śląskie, wydatki w układzie zadaniowym 
realizowano w ramach 18 funkcji, 43 zadań, 79 podzadań i 136 działań. Zadania 
Wojewody Śląskiego dotyczyły przede wszystkim zabezpieczenia społecznego 
i wspierania rodziny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku 
publicznego, edukacji, wychowania i opieki oraz polityki rolnej i rybackiej.  

Kontrolę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (dalej: Urząd) przeprowadzono 
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli4 (dalej: ustawa o NIK).   

Do oceny wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 85/24 – województwo 
śląskie wykorzystano również wyniki:  

− kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK 
w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach 
(dalej: WINB), której celem było dokonanie oceny, pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, wykonania planu 
finansowego tej jednostki na 2019 r.;  

− kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK 
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 
(dalej: KW PSP), której celem było dokonanie oceny, pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, wykorzystania środków 
z budżetu środków europejskich w części 85/24 – województwo śląskie 
na realizację projektu pn. Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach  
– etap IV w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 (dalej: POIiŚ 2014–2020); 

− kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach oraz w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, 
których celem było dokonanie oceny, pod względem legalności, rzetelności 
i gospodarności, wykorzystania w 2019 r. wybranych dotacji celowych 
z budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie.  

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku nr 6.1. 
do niniejszej informacji (str. 26). 

W 2019 r., w części 85/24 – województwo śląskie: 

                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
2  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 

będący jednocześnie dysponentami trzeciego stopnia. 
3  Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Śląski Kurator 
Oświaty, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Śląski Wojewódzki 
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Śląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej i Śląski Wojewódzki Inspektor 
Transportu Drogowego, 17 powiatowych lekarzy weterynarii, 20 państwowych powiatowych 
inspektorów sanitarnych. 

4  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 
 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa w 2019 r.,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych  
przez dysponenta części 
budżetowej 85/24  
– województwo śląskie,  
jak również dokonanie,  
z uwzględnieniem  
ww. kryteriów, oceny 
wykonania planu 
finansowego Urzędu 
(dysponenta III stopnia)  
na 2019 r. 

Zakres kontroli 

− działania związane 
z pobieraniem i egzekucją 
dochodów budżetowych,  

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

− wykorzystanie 
wybranych dotacji 
z budżetu państwa 
i środków z budżetu 
środków europejskich, 

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

− system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań, 

− nadzór i kontrola 
sprawowane 
przez dysponenta części 
budżetu państwa 
na podstawie art. 175 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach 
publicznych1 (dalej: 
ustawa o finansach 
publicznych), w tym 
nadzór nad wykonaniem 
planów finansowych 
podległych jednostek 
oraz nadzór nad 
wykorzystaniem 
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu 
państwa w części 85/24  
– województwo śląskie. 
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− dochody budżetowe wyniosły 334 558,9 tys. zł (0,08% dochodów budżetu 
państwa ogółem), w tym: dochody Wojewody Śląskiego – 277 018,7 tys. zł 
(82,8% dochodów budżetowych w części 85/24 – województwo śląskie), 
Urzędu – 29 082,9 tys. zł (8,69%), WINB – 28,9 tys. zł (poniżej 0,01%);  

− wydatki budżetu państwa wyniosły 6 650 843,2 tys. zł (1,61% wydatków 
budżetu państwa ogółem), w tym wydatki Wojewody Śląskiego  
– 6 269 532,3 tys. zł (94,3% wydatków budżetu państwa w części 85/24  
– województwo śląskie), Urzędu – 123 020,6 tys. zł (1,85%), WINB – 4192,7 tys. zł 
(0,06%) i kontrolowanych j.s.t. (ze środków dotacji objętych kontrolą)  
– 2680,7 tys. zł (0,04%); 

− wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 5 707,3 tys. zł (poniżej 
0,01% wydatków budżetu środków europejskich ogółem) i w całości 
zostały poniesione przez KW PSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jednostki kontrolowane 

− Śląski Urząd Wojewódzki  
− Wojewódzki Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego  
w Katowicach 

− Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Katowicach,  

− Urząd Miejski  
w Gliwicach 

− Urząd Miejski  
w Sosnowcu 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r. w części 85/24 – województwo śląskie. 

W części 85/24 – województwo śląskie osiągnięto dochody w kwocie 
334 558,9 tys. zł (110,8% planu po zmianach), w tym 29 082,9 tys. zł (8,7%) 
stanowiły dochody Urzędu (dysponenta III stopnia). Skontrolowane dochody 
tej jednostki w łącznej kwocie 1395,9 tys. zł (0,4% dochodów w części 85/24 
– województwo śląskie oraz 4,8% dochodów Urzędu) zostały ustalone 
terminowo i w odpowiedniej wysokości oraz prawidłowo ujęte w księgach 
rachunkowych. Bez zbędnej zwłoki podejmowano działania w celu 
dochodzenia objętych badaniem zaległości Urzędu i Wojewody Śląskiego 
w łącznej kwocie 7895,5 tys. zł (0,5% zaległości netto w części 85/24  
– województwo śląskie). Objęte szczegółowym badaniem postępowania 
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności Urzędu w łącznej kwocie 
240,0 tys. zł (3,9% zaległości netto Urzędu) zostały przeprowadzone zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych i przyjętą procedurą, 
a należności objęte ulgami prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych.  

Wydatki budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły 
6 650 843,2 tys. zł (98,4% planu po zmianach), w tym 123 020,6 tys. zł 
(1,8%) stanowiły wydatki Urzędu (dysponenta III stopnia). Kontrolą objęto 
wydatki w łącznej kwocie 1 311 005,8 tys. zł (19,7% wydatków w części 
85/24 – województwo śląskie), z tego 1 297 290,5 tys. zł wybranych dotacji 
i 13 715,3 tys. zł (11,1%) wydatków Urzędu. Badanie dotacji wykazało, 
że zostały one prawidłowo zaplanowane, środki wypłacono w kwotach 
i terminach umożliwiających realizację zadań, a w trakcie roku monitorowano 
uzyskane efekty rzeczowe5. Skontrolowane wydatki Urzędu zostały 
poniesione w sposób celowy, z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, określonych w ustawie o finansach publicznych. 
Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie wykazała 
nieprawidłowości. Jako prawidłowe oceniono także zbadane wydatki WINB. 
Objęte szczegółową kontrolą wydatki budżetu środków europejskich w 
kwocie 5707,3 tys. zł (100,0% wydatków budżetu środków europejskich 
w części 85/24 – województwo śląskie) zostały poniesione przez KW PSP 
zgodnie z przeznaczeniem, na zakup sprzętu określonego w projekcie 
realizowanym w ramach POIiŚ 2014–2020. W rezultacie wydatkowania 
środków, zaplanowane wartości mierników stopnia realizacji celów 12 z 15 
(80,0%) zbadanych podzadań w planie wydatków w układzie zadaniowym 
osiągnięto na poziomie wyższym niż 80,0%, dwóch (13,3%) – na poziomie 
od 48,1% do 76,8%, a w przypadku jednego podzadania nie osiągnięto 
zaplanowanej wartości miernika. 

Wojewoda Śląski, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 
rzetelnie sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu w części 
85/24 – województwo śląskie.    

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
rocznych łącznych sprawozdań dysponenta części 85/24 – województwo 
śląskie oraz sprawozdań jednostkowych Urzędu (dysponenta III stopnia) 
za 2019 r., a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 
2019 r. Sprawozdania te zostały sporządzone prawidłowo pod względem 
formalno-rachunkowym oraz terminowo przekazane do odbiorców. 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 
na podstawie sprawozdań jednostkowych. Sprawozdania jednostkowe 
Urzędu zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym. 
Wykazane w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 

                                                           
5  Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i Urzędzie Miejskim w Sosnowcu 

wykazały, że wybrane dotacje z budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem 
i terminowo, osiągając zakładane efekty rzeczowe oraz prawidłowo rozliczono.  

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r.  
w części 85/24  
– województwo śląskie  
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księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób 
racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań. Pomimo negatywnego 
zaopiniowania sprawozdań WINB, stwierdzone błędy w sprawozdaniach tej 
jednostki Rb-28 i Rb-BZ1 za 2019 r. oraz Rb-N za IV kwartał 2019 r. nie miały 
istotnego wpływu na sprawozdania łączne (udział niewykazanych lub 
błędnie wykazanych należności pozostałych do zapłaty w średniej 
arytmetycznej dochodów i należności pozostałych do zapłaty oraz 
w należnościach w części 85/24 – województwo śląskie nie przekroczył 
0,01%). 

Stwierdzone nieprawidłowości, polegające na:  

− niepodjęciu przez blisko dwa miesiące działań zmierzających 
do zablokowania planowanych wydatków w kwocie 677,9 tys. zł 
(1,4% zablokowanych wydatków w części 85/24 – województwo śląskie), 
w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazujących na nadmiar 
zaplanowanych środków, co nie spełniało kryterium rzetelności działania; 

 

− niedokonaniu rzetelnej oceny możliwości realizacji wydatku w kwocie 
160,0 tys. zł (poniżej 0,01% wydatków w części 85/24 – województwo 
śląskie i 0,1% wydatków Urzędu) w terminie określonym w art. 181 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych, przed zgłoszeniem tego wydatku 
do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających; 

 

− niezawarciu pisemnego porozumienia Wojewody Śląskiego ze Śląskim 
Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań związanych 
z udzieleniem j.s.t. w 2019 r. dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, czym naruszono art. 20 
ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie6 (dalej: ustawa o wojewodzie); 

z uwagi na skalę (dotyczy pierwszej i drugiej z ww. nieprawidłowości) oraz 
charakter formalny (dotyczy ostatniej z ww. nieprawidłowości) nie miały 
istotnego wpływu na wykonanie budżetu państwa w części 85/24  
– województwo śląskie. Nieprawidłowości dotyczące dochodów stwierdzone 
w WINB, z uwagi na skalę, również nie miały takiego wpływu.  

Kalkulację oceny ogólnej w części 85/24 – województwo śląskie 
przedstawiono w załączniku nr 6.2. do niniejszej informacji (str. 27). 

 

                                                           
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 1464.  



Wyniki kontroli 

8 
 

3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/24  
– WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

3.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

W ustawie budżetowej na 2019 r.7 dochody budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie 
zostały zaplanowane w wysokości 301 990,0 tys. zł. Kwota ta została zmniejszona decyzją Ministra 
Finansów o 2,0 tys. zł i plan dochodów po zmianach wyniósł 301 988,0 tys. zł. Zrealizowane 
i przekazane na rachunek budżetu państwa dochody wyniosły 334 558,9 tys. zł, stanowiąc 110,8% 
planu po zmianach oraz 102,9% dochodów wykonanych w 2018 r. (325 265,5 tys. zł). Największy 
udział w zrealizowanych dochodach (łącznie 95,9%) miały wpływy uzyskane w działach:  

− 700 Gospodarka mieszkaniowa – 208 346,1 tys. zł, tj. 62,3% dochodów ogółem i stanowiły je 
przede wszystkim wpływy związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t., dotyczące 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; 

− 855 Rodzina – 58 613,0 tys. zł, tj. 17,5% dochodów ogółem i stanowiły je głównie wpływy 
związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t., dotyczące należności wyegzekwowanych od 
dłużników alimentacyjnych oraz wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenie wychowawcze 
i świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 

− 750 Administracja publiczna – 28 001,1 tys. zł, tj. 8,4% dochodów ogółem i stanowiły je w głównej 
mierze wpływy z opłat paszportowych; 

− 851 Ochrona zdrowia – 13 413,0 tys. zł, tj. 4,0% dochodów ogółem i stanowiły je przede 
wszystkim wpływy z opłat i usług (przeprowadzanie badań) jednostek Inspekcji Sanitarnej; 

− 010 Rolnictwo i łowiectwo – 12 308,5 tys. zł, tj. 3,7% dochodów ogółem i stanowiły je głównie 
wpływy z opłat za badania i inne czynności wykonywane przez powiatowe inspektoraty 
weterynarii w celu zapobiegania chorobom i zwalczania chorób zakaźnych. 

Do uzyskania dochodów wyższych od zaplanowanych w największym stopniu przyczyniły się 
wpływy związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t oraz wpływy z opłat paszportowych i ze zwrotów 
dotacji. 

Zrealizowane i przekazane na rachunek budżetu państwa dochody Urzędu (dysponenta III stopnia) 
wyniosły 29 082,9 tys. zł, stanowiąc 8,7% dochodów zrealizowanych w części 85/24 – województwo 
śląskie, 129,6% kwoty planowanej (22 437,0 tys. zł) oraz 102,3% dochodów wykonanych w tej 
jednostce w 2018 r. (28 442, 7 tys. zł). Na kwotę zrealizowanych w Urzędzie dochodów składały się 
przede wszystkim wpływy z opłat paszportowych oraz wpływy z opłat za zezwolenie na pracę dla 
cudzoziemców. Były to równocześnie największe dochody zrealizowane ponad założenia planu. 
W wyniku badania 1395,9 tys. zł8 (4,8%) dochodów Urzędu (0,4% dochodów w części 85/24  
– województwo śląskie) stwierdzono, że zostały ustalone terminowo i w odpowiedniej wysokości 
(określonej w przepisach prawa lub umowie) oraz prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych.  

W ramach kontroli NIK przeprowadzonej w WINB zbadano również 23,8 tys. zł9 (82,4%) dochodów 
tej jednostki (poniżej 0,01% dochodów w części 85/24 – województwo śląskie). Stwierdzono, 
że zostały ustalone terminowo i w odpowiedniej wysokości (określonej w postanowieniach, 
wyrokach sądowych lub umowie). Prawidłowo ujęto w księgach rachunkowych pięć z sześciu 
badanych należności w łącznej kwocie 22,7 tys. zł. W jednym przypadku natomiast należność 
w kwocie 1,1 tys. zł (3,8% dochodów WINB) ujęto w księgach rachunkowych w niewłaściwym 

                                                           
7   Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198). 
8  Doboru dokonano metodą PPS, z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości, przy założeniu interwału 

losowania na poziomie 2%. Próba obejmowała 49 zapisów księgowych, dotyczących m.in. opłaty z tytułu wydania 
paszportu, karty pobytu lub pozwolenia na pracę oraz należności z tytułu czynszów i usług. 

9  Badaniem objęto wszystkie zapłacone należności, których wartość była większa lub równa 500,00 zł. 
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okresie sprawozdawczym (w kwietniu zamiast w lutym 2019 r.), czym naruszono art. 20 ust. 1 i art. 24 
ust. 1 w zw. z ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości10 (dalej: ustawa 
o rachunkowości). Było to związane z problemami kadrowymi występującymi w Zespole Finansowo- 
-Księgowym WINB, spowodowanymi absencjami pracowników tej komórki w I kwartale 2019 r. 

Dane dotyczące dochodów budżetowych w części 85/24 – województwo śląskie przedstawiono 
w załączniku nr 6.3. do niniejszej informacji (str. 29). 

3.1.2. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY  

Na koniec 2019 r. należności pozostałe do zapłaty w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły 
1 692 288,9 tys. zł, w tym kwota 1 616 283,8 tys. zł stanowiła zaległości netto11. Największe kwoty 
zaległości netto wystąpiły w działach 855 Rodzina (1 394 159,7 tys. zł, tj. 86,3%) i 700 Gospodarka 
mieszkaniowa (162 812,8 tys. zł, tj. 10,1%).  

W porównaniu do 2018 r. należności pozostałe do zapłaty wzrosły o 112 413,8 tys. zł (7,1%), w tym 
zaległości netto o 97 117,6 tys. zł (6,4%).  Wzrost zaległości netto dotyczył przede wszystkim opłat 
za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (spowodowany głównie nieskuteczną 
windykacją zaległości podmiotów pozostających w złej kondycji finansowej) oraz należności 
od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń 
alimentacyjnych i odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego (spowodowany nieskuteczną 
windykacją zaległości, w związku z brakiem możliwości ustalenia dochodów dłużników, całkowitym 
brakiem dochodów albo przebywaniem w aresztach, zakładach karnych lub poza granicami Polski).  

Na koniec 2019 r. należności pozostałe do zapłaty Urzędu (dysponenta III stopnia) wyniosły 
15 466,2 tys. zł, w tym 6085,3 tys. zł stanowiły zaległości netto. W porównaniu do 2018 r. należności 
pozostałe do zapłaty Urzędu wzrosły o 289,5 tys. zł (1,9%), a zaległości netto zmniejszyły się 
o 8234,2 tys. zł (57,5%). Na zmniejszenie to główny wpływ miało wydanie przez sąd postanowienia, 
skutkującego brakiem możliwości dochodzenia należności i zaliczenia jej do zaległości netto. 

W wyniku badania 22 zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. w łącznej kwocie 7895,5 tys. zł (0,5% 
zaległości netto w części 85/24 – województwo śląskie), z tego 20 zaległości Urzędu w łącznej 
kwocie 1146,0 tys. zł12 (18,8% zaległości netto Urzędu) oraz dwóch zaległości w łącznej kwocie 
6749,5 tys. zł13 (28,5% zaległości netto Wojewody Śląskiego), stwierdzono, że we wszystkich 
przypadkach bez zbędnej zwłoki podejmowano działania w celu ich dochodzenia. Nie wystąpiły 
przesłanki spisania badanych należności jako nieściągalnych.  

W ramach kontroli NIK przeprowadzonej w WINB zbadano również 23,3 tys. zł (96,7%) zaległości tej 
jednostki (poniżej 0,01% zaległości netto w części 85/24 – województwo śląskie). Stwierdzono, 
że w przypadku czterech spośród pięciu badanych zaległości w łącznej kwocie 21,5 tys. zł 
(89,2% zaległości netto WINB) nie podejmowano bieżących działań w celu ich dochodzenia, pomimo 
braku aktualnych informacji o skuteczności wszczętych na wniosek WINB postępowań 
prowadzonych przez organy egzekucyjne oraz nieprzekazywania przez nie jakichkolwiek kwot 
tytułem spłaty. I tak, w dwóch postępowaniach od skierowania do urzędów skarbowych tytułów 
wykonawczych do kolejnej czynności (podjętej w trakcie kontroli NIK) upłynęło 16 i 50 miesięcy, 
a w dwóch kolejnych – od skierowania wniosku o egzekucję sądową i ostatniego zapytania o stan 
sprawy przesłanego do urzędu skarbowego upłynęło odpowiednio dziewięć i 45 miesięcy. 
Jak wyjaśniła Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, pracownicy odpowiedzialni 
za ten obszar zaniechali monitorowania tych postępowań gdyż uznali, że wysłanie tytułu 
wykonawczego jest działaniem wystarczającym lub błędnie zamknęli sprawę w systemie 
Elektronicznego Zarządzania  Dokumentacją. Zdaniem NIK, na powyższą sytuację wpłynął również 
brak sformalizowanych zasad dotyczących monitorowania postępowań prowadzonych na wniosek 
WINB przez organy egzekucyjne. Ponadto, stwierdzono, że pięć należności pozostałych do zapłaty 
w łącznej kwocie 60,0 tys. zł (52,2% należności WINB pozostałych do zapłaty i poniżej 0,01% takich 
należności w części 85/24 – województwo śląskie) nie ujęto w księgach rachunkowych WINB 
do właściwego okresu sprawozdawczego, czym naruszono art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 w zw. z ust. 5 
                                                           
10  Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.  
11  Należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane.  
12  Przy doborze próby zastosowano następujące kryteria: największe kwoty zaległości ujęte w księgach Urzędu (dysponenta 

III stopnia), długi okres przeterminowania, niewielki zakres dokonanych czynności windykacyjnych. Próba obejmowała 
siedem należności cywilnoprawnych i 13 należności publicznoprawnych (kary nałożone przez organy nadzoru 
budowlanego). 

13  Przy doborze próby zastosowano kryterium największej kwoty zaległości ujętej w księgach dysponenta części.  
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pkt 1 ustawy o rachunkowości. Cztery należności (stanowiące zaległości) na łączną kwotę 10,0 tys. zł 
ujęto w księgach dopiero w toku kontroli NIK pod datą 31 grudnia 2019 r. w sytuacji, gdy winny być 
ujęte w księgach maja 2018 r. (w kwocie 9,7 tys. zł) oraz kwietnia 2019 r. (w kwocie 0,2 tys. zł) 
i września 2019 r. (w kwocie 0,1 tys. zł), a jednej należności na kwotę 50,0 tys. zł nie ujęto w księgach 
do dnia zakończenia czynności kontrolnych w sytuacji, gdy winna być ujęta w księgach września 
2019 r. Śląska Wojewódzka Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśniła, że było to związane 
z nieprzekazaniem przez radcę prawnego dokumentu (z którego wynikały należności) do Zespołu 
Finansowo-Księgowego oraz z problemami kadrowymi występującymi w tej komórce organizacyjnej 
WINB. Zdaniem NIK na powyższą sytuację wpłynął również brak sformalizowanych zasad 
przekazywania dokumentów do Zespołu Finansowo-Księgowego. W konsekwencji, ww. należności 
nie zostały wykazane we właściwych miesięcznych i rocznych sprawozdaniach z wykonania planu 
dochodów budżetowych Rb-27 (za miesiące od maja 2018 r. do grudnia 2019 r. oraz za 2018 r. 
i 2019 r.), jak również kwartalnych sprawozdaniach o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych Rb-N (za okresy od II kwartału 2018 r. do IV kwartału 2019 r.).  

W 2019 r. Wojewoda Śląski, reprezentując Skarb Państwa, zawarł jedną ugodę w sprawie spornej 
należności cywilnoprawnej (dotyczącej zwrotu wypłaconej przez szpital renty wyrównawczej 
pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy w czasie, kiedy szpital był jednostką podległą 
Wojewodzie Śląskiemu), na mocy której miał zapłacić należność główną (11,0 tys. zł) bez odsetek 
oraz połowę kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pozwu (łącznie 2,1 tys. zł). Stosownie 
do art. 54a ustawy o finansach publicznych, przed zawarciem ugody dokonano pisemnej oceny jej 
skutków, z której wynikało, że są one dla Skarbu Państwa korzystniejsze niż prawdopodobny wynik 
postępowania sądowego. Z uwagi na niską kwotę należności głównej nie skorzystano z możliwości 
uzyskania opinii prawnej od Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie 
do zabezpieczenia praw i interesów Skarbu Państwa w projektowanej ugodzie. 

Na zmniejszenie zaległości w części 85/24 na dzień 31 grudnia 2019 r. wpłynęły umorzenia 
należności Urzędu (dysponenta III stopnia) na łączną kwotę 45,0 tys. zł14. Ponadto, w księgach 
rachunkowych Urzędu zasadnie i prawidłowo spisano należności nieściągalne (4,1 tys. zł)15 
i przedawnione (12,8 tys. zł)16. Podejmując decyzję o spisaniu należności nieściągalnych ustalono 
stan faktyczny i wyjaśniono wszystkie okoliczności. Monitorowano terminy przedawnień należności, 
a w tych przypadkach, w których zastosowanie miały przepisy o przerwaniu biegu przedawnienia, 
do organów egzekucyjnych kierowano zapytania o zastosowane środki egzekucyjne.     

W wyniku badania 11 postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie należności Urzędu 
(dysponenta III stopnia) na łączną kwotę 240,0 tys. zł17 (3,9% zaległości netto Urzędu) stwierdzono, 
że prowadzono je zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przyjętą procedurą18, 
a należności objęte badanymi ulgami zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Urzędu.  

Zrealizowano wniosek pokontrolny sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 kwietnia 
2019 r., skierowanym do Wojewody Śląskiego w wyniku przeprowadzenia kontroli P/19/001 
Wykonanie budżetu państwa w 2018 r., o podjęcie działań zapewniających dokonywanie w trakcie 
roku budżetowego przypisów należności krótkoterminowych i długoterminowych dysponenta części 
na odpowiednich kontach księgowych. 

Wojewoda Śląski, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sprawował nadzór 
i kontrolę nad wykonaniem dochodów budżetowych w części 85/24 – województwo śląskie, przede 
wszystkim poprzez bieżący monitoring zgodności realizacji wpływów z harmonogramem, analizę 
przyczyn występowania zaległości i działań podejmowanych w celu ich wyegzekwowania oraz 
przeprowadzanie kontroli w j.s.t.  

                                                           
14  Opłaty nałożonej przez organ nadzoru budowlanego oraz grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku. 
15  Z tego: 3,5 tys. zł w związku ze zgonem dłużników i 0,6 tys. zł w związku z wykreśleniem dłużnika z Krajowego Rejestru 

Sądowego. 
16  Głównie z tytułu kosztów wydalenia z kraju cudzoziemców, w sytuacji braku możliwości prawnych prowadzenia 

egzekucji. 
17  Badaniu poddano 100,0% postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie należności ujętych w księgach Urzędu 

(dysponenta III stopnia), tj. siedem postępowań w sprawie rozłożenia należności na raty (kary i opłat nałożonych przez 
organy nadzoru budowalnego) oraz cztery postępowania w sprawie umorzenia należności (opłaty nałożonej przez organ 
nadzoru budowlanego oraz grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku).  

18  Załącznik nr 2 do zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 356/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.  
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3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

3.2.1.1. W ustawie budżetowej na 2019 r. wydatki budżetu państwa w części 85/24 – województwo 
śląskie zostały zaplanowane w wysokości 4 865 790,0 tys. zł. W trakcie roku wydano 288 decyzji 
zmieniających zaplanowaną kwotę, które per saldo zwiększyły plan wydatków o 1 891 685,8 tys. zł 
(38,9%) do kwoty 6 757 475,8 tys. zł. Na kwotę 1 891 685,8 tys. zł składały się zwiększenia 
wynikające z decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2019 r. na łączną 
kwotę 1 187 300,4 tys. zł19, z rezerw celowych o 749 948,5 tys. zł20, z rezerwy ogólnej o 3600,5 tys. zł, 
z części 42 – Sprawy wewnętrzne o 4506,8 tys. zł21 oraz zmniejszenia o 4370,0 tys. zł22, 183,0 tys. zł23 
i 49 117,4 tys. zł24.  

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dysponent części utworzył rezerwę 
w planie wydatków w kwocie 3250,0 tys. zł (0,05% planu po zmianach), z której wydatkowano 
2997,5 tys. zł (92,2%). Środki te przeznaczono przede wszystkim na działalność powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, doposażenie sal 
dydaktyczno-szkoleniowych w KW PSP, inwestycje w szkołach i przedszkolach, pomoc dla Miasta 
Bytom i Miasta Ruda Śląska (zasiłki celowe dla osób/rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu 
gazu w kamienicach), zakup samochodów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach (dalej: WIORiN) oraz WINB, dodatkowe prace 
w ramach inwestycji realizowanych w budynkach Urzędu w Częstochowie i Bielsku Białej, 
organizację imprez o charakterze patriotycznym i rocznicowym. 

W 2019 r. Wojewoda Śląski wydał 51 decyzji o blokowaniu planowanych wydatków w łącznej kwocie 
49 300,4 tys. zł (0,7% planu po zmianach), w tym 46 417,3 tys. zł (94,2%) dotyczyło wydatków na 
dotacje dla j.s.t. Objęta decyzjami kwota 18 047,9 tys. zł (36,6%) pochodziła z rezerw celowych. 
We wszystkich przypadkach planowane wydatki zablokowano z powodu wystąpienia określonych 
w art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych okoliczności wskazujących na nadmiar 
posiadanych środków, przy czym w trzech decyzjach na łączną kwotę 1254,0 tys. zł, jako podstawę 
prawną błędnie podano art. 177 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, która wskazywała 
na niegospodarność. Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu wyjaśniła, że przyczyną błędu był 
wybór niewłaściwej podstawy prawnej z listy w systemie Trezor. W oparciu o decyzje Wojewody 
Śląskiego o blokowaniu planowanych wydatków, Minister Finansów wydał 29 listopada i 31 grudnia 
2019 r. decyzje zmniejszające plan wydatków w części 85/24 – województwo śląskie o kwoty 
odpowiednio 183,0 tys. zł i 49 117,4 tys. zł.  

W jednym przypadku stwierdzono zwłokę w podjęciu przez pracowników WINB i Urzędu działań 
zmierzających do zablokowania planowanych wydatków. Na realizację przez WINB projektu pn. Plan 
Działań nadzoru budowlanego na lata 2019–2020, współfinansowanego środkami UE w ramach POIiŚ 
2014–2020, zaplanowano 1161,0 tys. zł. W dniu 13 sierpnia 2019 r. Śląski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego (dysponent III stopnia) zawarł z Głównym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego porozumienie, w którym zakres finansowy tego projektu w 2019 r. ustalono 
na 483,1 tys. zł, co wskazywało, że kwota 677,9 tys. zł (1,4% zablokowanych wydatków w części 
85/24 – województwo śląskie), nie zostanie wydatkowana. Po ponad dwóch miesiącach od zawarcia 
ww. porozumienia WINB, przekazując pismem z 22 października 2019 r. sprawozdanie z wykonania 
wydatków i dochodów według stanu na 30 września 2019 r., poinformował o powyższych 

                                                           
19  Zmiany te dotyczyły dotacji dla gmin na wypłatę świadczenia wychowawczego. 
20  Największe zmiany, w łącznej kwocie 162 752,2 tys. zł, dotyczyły dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego). 
21  Środki przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyższenia (od 1 stycznia 2019 r.) uposażeń i pozostałych należności 

strażakom pełniącym służbę w komendach wojewódzkiej, miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 
(4348,0 tys. zł) oraz na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL 
(158,8 tys. zł).  

22  Przeniesienie do części 41 – Środowisko, wynikające z art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479).  

23  Decyzja Ministra Finansów MF/BP2.4143.16.4.2019.RC z dnia 29 listopada 2019 r. Dotyczy środków z części 83 – Rezerwy 
celowe, poz. 25. 

24  Zmniejszenie dokonane przez Ministra Finansów decyzją MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z dnia 31 grudnia 2019 r. 
z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z utworzeniem 
rezerwy celowej poz. 100 na podstawie art. 24d ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. (Dz. U. poz. 2435, ze zm.). 
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okolicznościach Urząd. Przez następne blisko dwa miesiące Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego nie przekazał jednak dysponentowi części w systemie Trezor wniosku o zablokowanie 
planowanych wydatków, a pracownicy Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu nie podjęli działań 
w celu wyjaśnienia przyczyn jego braku, co, zdaniem NIK, nie spełniało kryterium rzetelności 
działania. W rezultacie wniosek taki, na kwotę 799,0 tys. zł, został złożony dopiero 19 grudnia 
2019 r., a Wojewoda Śląski wydał decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków 30 grudnia 2019 r. 
Śląska Wojewódzka Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśniła, że powyższa sytuacja wynikała z 
tego, iż w WINB nie wystąpiły w ostatnich latach przypadki blokowania zaplanowanych wydatków 
i w związku z tym w jednostce tej nie wdrożono procedur mających na celu identyfikację potrzeb 
w tym zakresie. W Urzędzie natomiast nie zweryfikowano z należytą starannością informacji 
zawartych w sprawozdaniu przekazanym pismem z 22 października 2019 r.   

W 2019 r. wydatki budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły 
6 650 843,2 tys. zł, tj. 98,4% planu po zmianach i 118,7% wydatków w roku poprzednim 
(5 603 141,0 tys. zł25), w tym 676 395,2 tys. zł (10,2%) sfinansowano z rezerw (673 700,2 tys. zł 
z rezerw celowych i 2695,0 tys. zł z rezerwy ogólnej). W strukturze zrealizowanych wydatków 
w układzie przedmiotowym największy udział (94,7%) miały wydatki poniesione na: wsparcie 
rodziny – 4 815 208,8 tys. zł (72,4%), ochronę zdrowia – 395 504,4 tys. zł (5,9%), pomoc społeczną  
– 376 623,3 tys. zł (5,7%), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 327 165,2 tys. zł 
(4,9%), oświatę i wychowanie – 230 023,4 tys. zł (3,5%) i administrację publiczną – 153 484,4 tys. zł 
(2,3%). W strukturze zrealizowanych wydatków w układzie podmiotowym największy udział miały 
dotacje dla j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych (przede wszystkim ŚOW NFZ) oraz 
jednostek spoza tego sektora (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych), które wyniosły 
6 272 156,3 tys. zł26 (94,3% wydatków w części 85/24). Wydatki jednostek administracji zespolonej 
i Urzędu wyniosły 378 686,9 tys. zł (5,7% wydatków w części 85/24).  

Wydatki Urzędu wyniosły 123 020,6 tys. zł, tj. 1,8% wydatków w części 85/24 – województwo 
śląskie, 96,8% planu po zmianach (127 069,5 tys. zł) i 101,0% wydatków tej jednostki w roku 
poprzednim (121 839,3 tys. zł27); 

W części 85/24 – województwo śląskie różnica pomiędzy wydatkami według planu po zmianach 
a wydatkami wykonanymi w 2019 r. w kwocie 106 632,6 tys. zł dotyczyła przede wszystkim dotacji 
dla gmin (przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; 
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze; świadczenia pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym; realizację rządowych programów „Dobry start” i „Maluch+”) oraz dotacji 
dla Samorządu Województwa Śląskiego (przeznaczonej na dopłaty dla przewoźników wykonujących 
krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ustawowych ulg w takich 
przewozach). Wzrost wydatków w 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego wynikał głównie 
z realizacji od 1 lipca 2019 r. wypłat świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.  

W wyniku badania decyzji zwiększających plan wydatków ze środków czterech rezerw celowych28 
na łączną kwotę 110 855,7 tys. zł (14,8% zwiększenia planu z rezerw celowych) stwierdzono, 
że wnioski o środki wynikały z faktycznych potrzeb i było celowe. Po otrzymaniu decyzji 
wprowadzono zmiany w planie wydatków w części 85/24 – województwo śląskie, a przyznane 
środki wykorzystano w kwocie 99 200,4 tys. zł (89,5%), zgodnie z przeznaczeniem wskazanym 
w tych decyzjach. Również w wyniku badania decyzji zwiększających plan wydatków ze środków 
trzech rezerw celowych29 na łączną kwotę 133,6 tys. zł w WINB (100,0% zwiększenia planu z rezerw 
celowych w ww. jednostce) nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. Środki wykorzystano 
zgodnie z przeznaczeniem, w łącznej kwocie 115,5 tys. zł (86,5%). 

Dane dotyczące wydatków budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie przedstawiono 
w załączniku nr 6.4. do niniejszej informacji (str. 39). 

                                                           
25  Wraz z wydatkami niewygasającymi. 
26  W tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
27  Wraz z wydatkami niewygasającymi. 
28  Poz. 26 Środki na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym 

dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu 
rządowego ‚Aktywna tablica’; poz. 27 Środki na realizację wieloletniego rządowego programu ‚Posiłek w szkole i w domu’ 
na lata 2019–2023; poz. 58 Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; poz. 69 Środki na realizację 
Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach  
2017–2020. 

29  Poz. 20, 49 i 65. 
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3.2.1.2. W części 85/24 – województwo śląskie nie wystąpiły wydatki, które nie wygasły z upływem 
2019 r. Wystąpiły natomiast wydatki, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego 
w łącznej kwocie 250,0 tys. zł30, z tego 90,0 tys. zł na zakup samochodu patrolowego dla oddziałów 
celnych granicznych na lotniczym przejściu granicznym Katowice – Pyrzowice oraz 160,0 tys. zł 
na zakup laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków dla Szóstego Referatu 
Realizacji Granicznego Portu Lotniczego – lotnicze przejście graniczne Katowice–Pyrzowice. 
W terminie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. 
w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego31 (31 marca 2019 r.) zrealizowano jedno z ww. zadań, tj. zakup samochodu 
patrolowego za kwotę 83,3 tys. zł32. Zakup ten został ujęty w stosownej ewidencji analitycznej 
wydatków, prowadzonej w Urzędzie oraz w sprawozdaniu Rb-28NW z wykonania planu wydatków, 
które nie wygasły z upływem 2018 r. 

Wojewoda Śląski wnioskując o ujęcie w wykazie wydatków, zawartym w ww. rozporządzeniu, 
zakupu laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków dla Szóstego Referatu 
Realizacji Granicznego Portu Lotniczego na kwotę 160,0 tys. zł (poniżej 0,01% wydatków w części 
85/24 – województwo śląskie i 0,1% wydatków Urzędu) nie zapewnił uprzedniej rzetelnej oceny 
możliwości realizacji tego zakupu w terminie określonym w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych (do 31 marca następnego roku budżetowego). W dniu 21 listopada 2018 r. Wydział 
Infrastruktury przekazał do Biura Organizacyjno-Budżetowego informację o wydatkach, które należy 
zgłosić jako wydatki niewygasające. Pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. przekazano stosowny wniosek 
Wojewody Śląskiego do Ministra Finansów, a ww. rozporządzenie Rady Ministrów, uwzględniające 
kwotę wydatków na zakup ww. urządzenia, zostało wydane 14 grudnia 2018 r. Dopiero 
po przekazaniu przez Wydział Infrastruktury w dniu 2 stycznia 2019 r. formularza opisu przedmiotu 
zamówienia do Biura Administracyjnego pracownicy tej komórki organizacyjnej Urzędu ustalili, 
że dostawy takiego sprzętu trwają kilka miesięcy, ponieważ jest on sprowadzany z zagranicy 
i wymaga zastosowania szczególnych procedur w państwie, w którym jest produkowany. W związku 
z powyższym stwierdzono brak możliwości zrealizowania do końca marca 2019 r. wydatku na zakup 
laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków oraz odstąpiono od wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia na jego dostawę33.  

3.2.1.3. Według łącznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb-28 
za 2019 r., zobowiązania ogółem w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły na koniec roku 
21 644,2 tys. zł. Największy udział w tej kwocie stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia/uposażenia rocznego34 (15 707,7 tys. zł, tj. 72,6%) oraz z tytułu składek 
na ubezpieczenie społeczne35 (2909,3 tys. zł, tj. 13,4%). Zobowiązania ogółem Urzędu (dysponenta 
III stopnia), wykazane w sprawozdaniu Rb-28 tej jednostki za 2019 r., wyniosły 7430,5 tys. zł. 
Największy udział w tej kwocie również stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia/uposażenia rocznego36 (5069,4 tys. zł, tj. 68,2%) oraz z tytułu składek 
na ubezpieczenie społeczne37 (891,1 tys. zł, tj. 12,0%). W wyniku badania zgodności wykazanych 
w sprawozdaniu zobowiązań Urzędu z ewidencją księgową nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Zobowiązania wymagalne w części 85/24 – województwo śląskie na koniec 2019 r. w całości 
dotyczyły kosztów postępowań sądowych i wyniosły 16,5 tys. zł (z tego kwota 15,0 tys. zł dotyczyła 
Urzędu, a 1,5 tys. zł – WINB). Zobowiązania te, w stosunku do zobowiązań wymagalnych na koniec 
2018 r. (które również dotyczyły kosztów postępowań sądowych), wyniosły 57,5%. W 2019 r. 
nie wystąpiły przypadki naliczenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązania. 
Nie stwierdzono opóźnień w regulowaniu zobowiązań wymagalnych Urzędu. NIK uznała zatem, 
iż został zrealizowany wniosek pokontrolny o podjęcie działań zapewniających niezwłoczne 
regulowanie takich zobowiązań, sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 kwietnia 
2019 r., skierowanym do Wojewody Śląskiego w wyniku przeprowadzenia kontroli P/19/001 
Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  

                                                           
30  Rozdział 60031 Przejścia graniczne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 
31  Dz. U. poz. 2346.  
32  Środki w wysokości 83,3 tys. zł, wynikającej z faktury na zakup samochodu wpłynęły na rachunek Urzędu 29 marca 

2019 r. i w tym samym dniu zostały wydatkowane.   
33  Urząd nie otrzymał środków na jego realizację.  
34  §§ 404, 407. 
35  § 411. 
36  §§ 404, 407. 
37  § 411. 
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3.2.1.4. W 2019 r. w części 85/24 – województwo śląskie wydatki poniesiono w ramach czterech 
grup ekonomicznych: dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych i wydatki majątkowe. 

Dotacje 

W 2019 r. wydatki w grupie dotacji wyniosły 6 199 268,8 tys. zł, tj. 93,2% wydatków w części 85/24 
– województwo śląskie, 98,6% planu wydatków w tej grupie po zmianach (6 289 386,0 tys. zł) 
i 122,4% dotacji w roku poprzednim (5 064 085,8 tys. zł). 

W strukturze zrealizowanych wydatków w grupie dotacji największy udział (91,3%) miały wydatki 
w pięciu działach klasyfikacji budżetowej: 

− 855 Rodzina – 4 805 363,1 tys. zł (77,5%) – wydatki w tym dziale poniesiono głównie na dotacje 
dla j.s.t. na świadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”;  

− 852 Pomoc społeczna – 372 695,2 tys. zł (6,0%) – wydatki te poniesiono w głównej mierze 
na dotacje dla j.s.t. na zasiłki i pomoc w naturze, domy i ośrodki pomocy społecznej oraz ośrodki 
wsparcia, jak również na pomoc w zakresie dożywiania; 

− 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 286 453,4 tys. zł (4,6%) – wydatki 
w tym dziale poniesiono przede wszystkim na dotacje dla powiatów na działalność miejskich 
i powiatowych komend PSP; 

− 851 Ochrona zdrowia – 278 987,0 tys. zł (4,5%) – wydatki te poniesiono przede wszystkim 
na dotacje dla ŚOW NFZ na ratownictwo medyczne (zadania zespołów ratownictwa medycznego 
oraz podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych 
i dyspozytorów medycznych) oraz dla powiatów na składki na ubezpieczenie zdrowotne 
i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 

− 801 Oświata i wychowanie – 206 028,9 tys. zł (3,3%) – wydatki te poniesiono głównie na dotacje 
dla j.s.t. na działalność przedszkoli oraz szkół podstawowych (w tym zapewnienie uczniom 
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych).  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

W 2019 r. wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosły 3715,0 tys. zł, tj. 0,1% 
wydatków w części 85/24 – województwo śląskie, 96,8% planu wydatków w tej grupie po zmianach 
(3836,9 tys. zł) i 105,4% świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2018 r. (3525,7 tys. zł). Wzrost 
wydatków w porównaniu do roku poprzedniego dotyczył stypendiów dla uczniów oraz wydatków 
osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w WIORiN oraz wojewódzkim i powiatowych 
inspektoratach weterynarii. 

W strukturze zrealizowanych wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych największy 
udział (78,0%) miały wydatki w trzech działach klasyfikacji budżetowej: 

− 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1206,5 tys. zł (32,5%) – wydatki w tym dziale 
poniesiono na stypendia dla uczniów; 

− 851 Ochrona zdrowia – 1047,9 tys. zł (28,2%) – wydatki te poniesiono przede wszystkim 
na renty zasądzone na rzecz poszkodowanych pacjentów byłych państwowych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w jednostkach Inspekcji 
Sanitarnej; 

− 801 Oświata i wychowanie – 641,6 tys. zł (17,3%) – wydatki w tym dziale poniesiono głównie 
na nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze oraz na renty dla uczniów, którzy ulegli wypadkom na terenie szkoły.  

W 2019 r. wydatki Urzędu (dysponenta III stopnia) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych 
wyniosły 931,1 tys. zł, tj. 0,8% wydatków Urzędu, 89,9% planu wydatków w tej grupie po zmianach 
(1036,2 tys. zł) i 93,0% wydatków jednostki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w roku 
poprzednim (1001,3 tys. zł). Zmniejszenie wydatków w porównaniu do 2018 r. dotyczyło rent 
zasądzonych na rzecz poszkodowanych pacjentów byłych państwowych zakładów opieki 
zdrowotnej. 
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Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

W 2019 r. wydatki w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych wyniosły 355 293,9 tys. zł, 
tj. 5,3% wydatków w części 85/24 – województwo śląskie, 97,1% planu wydatków w tej grupie 
po zmianach (366 031,1 tys. zł) i 105,5% wydatków bieżących jednostek budżetowych w roku 
poprzednim (336 781,0 tys. zł). Wzrost wydatków bieżących jednostek budżetowych w porównaniu 
do 2018 r. był związany ze zwiększeniem planu wynagrodzeń/uposażeń ze środków rezerw 
celowych o 23 461,4 tys. zł (w tym o 6371,0 tys. zł w Urzędzie), z czego 15 481,3 tys. zł38 (w tym 
4439,9 tys. zł w Urzędzie) wydatkowano na podwyżki lub dodatki do wynagrodzenia pracowników 
jednostek administracji zespolonej39 i Urzędu40, a 1303,4 tys. zł (w tym 97,7 tys. zł w Urzędzie) 
– na wynagrodzenia nowo zatrudnionych w tych jednostkach pracowników41.  

Dominujące pozycje w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących jednostek budżetowych 
stanowiły wynagrodzenia/uposażenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie/uposażenie roczne) 
i składki na ubezpieczenia społeczne42 – 264 794,9 tys. zł (74,5%) oraz zakupy towarów i usług 
(głównie materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych, pocztowych, ochrony 
i utrzymania czystości w budynkach jednostek)43 – 56 849,9 tys. zł (16,0%). Pozostałe wydatki 
dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń bezosobowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, opłat za administrowanie i czynszów za wynajem, składek na Fundusz Pracy, 
zasądzonych odszkodowań, szkoleń pracowników, podróży służbowych, wpłat na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatków i opłat na rzecz budżetu państwa 
i budżetów j.s.t. oraz ubezpieczeń.   

W 2019 r. na wynagrodzenia bezosobowe44 wydatkowano 12 819,0 zł tys. zł, tj. 0,2% wydatków 
w części 85/24 – województwo śląskie, 87,1% planu po zmianach (14 710,7 zł tys. zł) oraz 95,4% 
takich wydatków w roku poprzednim (13 433,1 tys. zł). Zadania na rzecz Urzędu na podstawie 
innych umów niż umowa o pracę45 wykonywało 88 osób46 (z tego 87 wykonywało zadania 
podstawowe47, a jedna – zadania pomocnicze48), tj. o 2,4% więcej niż w 2018 r. (83 osoby). Wydatki 
poniesione z tego tytułu wyniosły 389,0 tys. zł, tj. były wyższe o 11,5% w porównaniu do roku 
poprzedniego (349,0 tys. zł).  

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących jednostek budżetowych największy udział 
(76,2%) miały wydatki w trzech działach klasyfikacji budżetowej: 

− 851 Ochrona zdrowia – 110 605,6 tys. zł (31,1%) – wydatki te poniesiono przede wszystkim na 
bieżącą działalność wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz 
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach; 

− 750 Administracja publiczna – 103 169,7 tys. zł (29,0%) – wydatki w tym dziale poniesiono 
głównie na bieżącą działalność Urzędu; 

                                                           
38  §§ 401–409. 
39  Z rezerw: poz. 8 (WIORiN – 58 etatów); poz. 12 (Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w Katowicach – 28 etatów, WIORiN – 80 etatów, wojewódzki i powiatowe inspektoraty weterynarii – 317 
etatów); poz. 20 (WINB – dwa etaty, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach – trzy etaty); poz. 26 
(Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach – 213 etaty); poz. 44 (WIORiN – 20 etatów); poz. 49 (Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach – 72,8 etatu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach – 85 etatów); 
poz. 65 (WINB – 32 etaty); poz. 69 (KW PSP – 108 etatów); poz. 73 (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Katowicach – 72,75 etatów, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach – 58 etatów); poz. 91 
(wojewódzka i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne – 2 289,7 etatu). 

40  Z rezerw: poz. 9 (119 etatów); poz. 49 (1 229,9) etatu. 
41  Z rezerw: poz. 8 (Urząd – osiem etatów); poz. 12 (WIORiN – 12 etatów, wojewódzki i powiatowe inspektoraty weterynarii  

– 11,75 etatu); poz. 26 (Kuratorium Oświaty w Katowicach – 12 etatów); poz. 34 (Urząd – pięć etatów); poz. 49 
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – 23,5 etatu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 
w Katowicach – osiem etatów); poz. 65 (WINB – 13 etatów); poz. 69 (KW PSP – 16 etatów); poz. 73 (Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – 38 etatów, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach 
– dwa etaty); poz. 77 (Urząd – pięć etatów); poz. 91 (wojewódzka i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne – 99,13 
etatu). 

42  §§ 401–402, 404–408, 411. 
43  §§ 421–423, 426–428, 430, 434, 436, 438–439. 
44  § 417. 
45  Umowa zlecenia trwająca sześć miesięcy lub dłużej albo powtarzana nieprzerwanie przez ten okres.  
46  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych według metodologii sporządzenia sprawozdania Rb-70.  
47  Wykonywanie pracy w komórkach merytorycznych. 
48  Wykonywanie pracy w komórkach obsługowych (np. kadry, księgowość, administracja). 
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− 010 Rolnictwo i łowiectwo – 57 355,9 tys. zł (16,1%) – wydatki te poniesiono głównie na bieżącą 
działalność wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów weterynarii, WIORiN oraz 
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach. 

W 2019 r. wydatki bieżące Urzędu (dysponenta III stopnia) wyniosły 116 570,9 tys. zł, tj. 94,8% 
wydatków Urzędu, 96,9% planu wydatków w tej grupie po zmianach (120 304,4 tys. zł) i 101,0% 
wydatków bieżących jednostki w roku poprzednim (115 434,6 tys. zł). 

W 2019 r. wynagrodzenia w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły 228 869,2 tys. zł, tj. 99,4% 
planu po zmianach (230 307,8 tys. zł) i były o 12,2% wyższe niż w 2018 r. (204 046,0 tys. zł)49.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 5248,33 zł 
i było o 14,1% wyższe niż w roku poprzednim (4598,11 zł). Przeciętne zatrudnienie w części 85/24  
– województwo śląskie wyniosło 3634 osoby w przeliczeniu na pełnozatrudnionych i było niższe 
o 1,7% (64 osoby) od przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. (3698 osób)50. Spadek zatrudnienia 
wystąpił głównie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach i był związany 
ze zmianą ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska51, w wyniku której od 1 stycznia 
2019 r. pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska stali się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska (łącznie 72 etaty).  

W 2019 r. wynagrodzenia Urzędu wyniosły 75 446,7 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach  
(76 030,4 tys. zł) i były o14,1% wyższe niż w 2018 r. (66 099,5 tys. zł)52. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 5694,33 zł i było o 14,1% wyższe 
niż w roku poprzednim (4991,11 zł). Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie wyniosło 1104 osoby 
w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (tak jak w 2018 r.)53. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 85/24 – województwo śląskie przedstawiono 
w załączniku nr 6.5. do niniejszej informacji (str. 50). 

Wydatki majątkowe 

W 2019 r. wydatki w grupie wydatków majątkowych wyniosły 92 565,5 tys. zł, tj. 1,4% wydatków 
w części 85/24 – województwo śląskie, 94,2% planu wydatków w tej grupie po zmianach 
(98 221,8 tys. zł) i 46,6% wydatków majątkowych w roku poprzednim (198 745,9 tys. zł54). Na kwotę 
wydatków majątkowych składały się dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 72 887,5 tys. zł 
oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek administracji zespolonej (w szczególności KW PSP 
i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach) oraz Urzędu – 19 678,0 tys. zł. 
Zmniejszenie wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim dotyczyło przede wszystkim dotacji 
na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (w tym związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych) oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szpitalach55. 

W strukturze zrealizowanych wydatków majątkowych największy udział (69,0%) miały wydatki 
w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: 

− 600 Transport i łączność – 41 302,0 tys. zł (44,6%) – wydatki w tym dziale poniesiono przede 
wszystkim na dotacje dla Samorządu Województwa Śląskiego na zadania inwestycyjne 
pn. Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942 i pn. Przebudowa DW 904 na odcinku 
ok. 1,2 km od ronda do mostu w m. Rększowice oraz od skrzyżowania z DK1 na długości ok. 170 m 
w m. Kolonia Poczesna, jak również na dotacje dla gmin i powiatów na przebudowę/odbudowę 
dróg gminnych i powiatowych (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych); 

− 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22 568,4 tys. zł (24,4%) – wydatki 
w tym dziale poniesiono przede wszystkim na inwestycje i zakupy inwestycyjne w KW PSP oraz 

                                                           
49  Według łącznych sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 za IV kwartał 2018 r. i IV kwartał 2019 r. 
50  Jw. 
51  Dz. U. z 2019 r. poz. 1355, ze zm.  
52  Według jednostkowych sprawozdań Urzędu o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 za IV kwartał 2018 r. i IV kwartał 

2019 r. 
53  Jw. 
54  Wraz z wydatkami niewygasającymi. 
55  Szereg inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostało zrealizowanych w 2018 r., w szczególności zadanie pn. Rozbudowa 

SP ZOZ ‚REPTY’ Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach oraz zadanie 
pn. Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym 
w Chorzowie. W 2019 r. środki z rezerwy Wojewody Śląskiego, która była źródłem finansowania dużej części inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych w szpitalach w 2018 r., przeznaczone zostały na inne zadania. 
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na dotacje dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich i powiatowych 
komendach Państwowej Straży Pożarnej (dalej: PSP), w szczególności na budowę strażnicy 
Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu.   

W 2019 r. wydatki majątkowe Urzędu (dysponenta III stopnia) wyniosły 5518,5 tys. zł, tj. 4,5% 
wydatków Urzędu, 96,3% planu wydatków w tej grupie po zmianach (5728,9 tys. zł) i 102,2% 
wydatków majątkowych jednostki w roku poprzednim (5400,7 tys. zł56). Do planu rzeczowego 
Urzędu wprowadzono 25 zadań (w tym 11 o łącznej wartości 912,0 tys. zł – w trakcie roku), 
z których 22 zrealizowano, a z trzech o wartości 191,0 tys. zł zrezygnowano, co nie miało wpływu 
na prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki. W przypadku przeniesienia wydatków między 
paragrafami klasyfikacji budżetowej, polegającego na zmniejszeniu wydatków na inwestycję 
budowlaną, dysponent części uzyskał zgodę Ministra Finansów, stosownie do art. 171 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych. Największe kwoty przeznaczono na modernizację budynków będących 
w trwałym zarządzie Urzędu (w celu poprawy ich funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących 
przepisów), rozbudowę Zapasowego Miejsca Pracy Wojewody oraz zakup: mobilnego urządzenia 
do wykrywania narkotyków i substancji odurzających57, sprzętu informatycznego i oprogramowania, 
agregatu prądotwórczego.   

3.2.1.5. W wyniku badania wydatków w ramach grupy dotacji i grupy wydatków majątkowych 
(dotacji na inwestycje) w łącznej kwocie 1 297 290,5 tys. zł (19,5% wydatków w części 85/24  
– województwo śląskie) na:  

− sfinansowanie zadania zleconego j.s.t. w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

− dofinansowanie zadań własnych j.s.t. oraz zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 
2017–2019 – „Aktywna tablica” 2019 (dalej: Program „Aktywna tablica”); 

− dofinansowanie zadań własnych gmin oraz zadań zleconych jednostkom zaliczanym 
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 (dalej: Program „Maluch+”); 

− sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”58; 

stwierdzono, że informacje o kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej i w ustawie 
budżetowej na 2019 r. zostały przekazane j.s.t. w terminach określonych odpowiednio w art. 143 
ust. 1 i art. 148 ustawy o finansach publicznych. Środki dotacji zaplanowane i przekazane na 
realizację zadań wynikały ze zweryfikowanych przez pracowników Urzędu lub Kuratorium Oświaty 
w Katowicach kalkulacji potrzeb oraz z informacji dotyczącej zatwierdzonych wyników konkursu 
w ramach Programu „Maluch+”, przekazanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Wielkość naliczonych do wypłaty kwot dotacji została prawidłowo określona, a przed przekazaniem 
środków oceniano rzeczywiste zapotrzebowanie. Dysponent części przekazywał dotacje w kwotach 
i terminach umożliwiających realizację zadań. Nie stwierdzono przypadków zwrotu dotacji z powodu 
braku możliwości wykorzystania zbyt późno otrzymanych środków. W przypadku dotacji 
na dofinansowanie zadań własnych, zachowano limit dofinansowania ze środków dotacji określony 
w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (80,0%). W przypadku dotacji na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych, w umowach dotacji zawarto postanowienie o obowiązku zwrotu dotacji 
w razie obniżenia kosztów realizacji zadania. Dysponent części zapewnił weryfikację stopnia 
realizacji celów założonych przy udzielaniu dotacji, jak również uzyskanych efektów rzeczowych.  

Śląski Kurator Oświaty realizował w 2019 r. zadania związane z udzieleniem dotacji dotyczącej 
Programu „Aktywna tablica” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim w dniu 
1 czerwca 2018 r.59 Pomimo powierzenia Śląskiemu Kuratorowi Oświaty również realizacji zadań 

                                                           
56  Wraz z wydatkami niewygasającymi. 
57  Zakup ten, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na lotniczym przejściu granicznym Katowice- 

-Pyrzowice,  zrealizował Urząd, gdyż Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA., które realizowało takie zakupy w latach 
poprzednich ze środków dotacji przyznanej przez Wojewodę Śląskiego, odmówiło kontynuowania współpracy w tym 
zakresie. 

58  Dz. U. z 2019 r. poz. 473, ze zm. 
59  Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3848. 
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związanych z udzieleniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe, nie zawarto pisemnego porozumienia w tej sprawie, do czego 
zobowiązywał art. 20 ust. 2 ustawy o wojewodzie. Tym samym nie udokumentowano ustalonego 
zakresu powierzonych zadań oraz zasad sprawowania przez dysponenta części kontroli nad 
prawidłowym wykonywaniem tych zadań, jak również nie ogłoszono porozumienia w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym, w sytuacji gdy wymóg taki wynikał z powyższego przepisu. Było to 
spowodowane błędnym uznaniem, że podstawą prawną realizacji zadań w powyższym zakresie 
może być art. 51 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe60, stanowiący, iż kurator oświaty, 
w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie 
i przepisach odrębnych na obszarze województwa. 

Kontrole przeprowadzone przez NIK w Urzędzie Miejskim w Gliwicach i Urzędzie Miejskim 
w Sosnowcu wykazały, że środki dotacji z budżetu państwa przekazane przez dysponenta części 
na sfinansowanie zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe oraz dofinansowanie zadań w ramach Programu „Aktywna tablica” i zadań 
w ramach Programu „Maluch+”, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i terminowo, osiągając 
zakładane efekty rzeczowe oraz prawidłowo rozliczono. W wyniku kontroli przeprowadzonej 
w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu stwierdzono dwie nieprawidłowości dotyczące dotacji na pierwsze 
z ww. zadań. Pomimo złożenia w dniu 16 września 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Katowicach 
aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe, z której wynikała kwota o 44,1 tys. zł (3,6% dotacji przyznanej Miastu 
Sosnowiec na ten cel i poniżej 0,01% wydatków w grupie dotacji w części 85/24 – województwo 
śląskie) niższa od dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego, nie dokonano zwrotu tej kwoty 
w terminie określonym w art. 58 ust. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych61 (dalej: ustawa fzo). Było to związane z ustalaniem wysokości kwoty do zwrotu 
po stwierdzeniu błędu w złożonej aktualizacji. Na wezwanie z Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
w dniu 7 października 2019 r., tj. z opóźnieniem wynoszącym 16 dni, zwrócono Wojewodzie 
Śląskiemu część powyższej kwoty, tj. 23,5 tys. zł (kwota do zwrotu zmniejszyła się w związku 
ze skorygowaniem w dniu 1 października 2019 r. błędu w aktualizacji). Stwierdzono również, 
że dwóm spośród pięciu szkół prowadzonych przez podmioty niebędące j.s.t. przekazano część 
otrzymanych środków dotacji dla tych szkół w kwocie 1,8 tys. zł (0,1% dotacji przyznanej Miastu 
Sosnowiec na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
i poniżej 0,01% wydatków w grupie dotacji w części 85/24 – województwo śląskie) w dniu 
9 września 2019 r., tj. 84 dni po terminie określonym w art. 58 ust. 5 ww. ustawy. Było to związane 
z oczekiwaniem na dokonanie stosownej zmiany w budżecie Miasta Sosnowca.   

Podjęto działania zmierzające do przeprowadzania kontroli kompleksowych w domach pomocy 
społecznej nie rzadziej niż raz na trzy lata, w związku z wnioskiem pokontrolnym sformułowanym 
(w wyniku badania wydatków na dotacje) w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 19 kwietnia 2019 r., 
skierowanym do Wojewody Śląskiego po przeprowadzeniu kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu 
państwa w 2018 r. 

3.2.1.6. Badanie losowo dobranych62 prób wydatków (w ramach grupy wydatków bieżących 
jednostek budżetowych i grupy wydatków majątkowych) w łącznej kwocie 14 012,4 tys. zł 
(0,2% wydatków w części 85/24 – województwo śląskie), z tego 13 715,3 tys. zł63 (11,1%) 
wydatków Urzędu (dysponenta III stopnia) oraz 297,1 tys. zł64 (7,1%) wydatków WINB, wykazało, że 
zostały one rzetelnie skalkulowane oraz zrealizowane do wysokości kwot ujętych w planie 
finansowym, w sposób celowy i gospodarny. W przypadku wydatków poniesionych na zakupy 
towarów, usług i robót budowlanych w łącznej kwocie 12 075,9 tys. zł (86,2% łącznej wartości prób), 
z tego 11 834,3 tys. zł65 wydatków Urzędu oraz 241,6 tys. zł66 wydatków WINB, prawidłowo 
zastosowano tryby określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych67 

                                                           
60  Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm. 
61  Dz. U. z 2020 r. poz. 17.  
62  Metodą monetarną MUS (Monetary Unit Sampling), zapewniającą losowanie wydatków z prawdopodobieństwem 

proporcjonalnym do wartości.  
63  155 zapisów księgowych w kwocie 9 859,5 tys. zł z grupy pozapłacowych wydatków bieżących jednostki budżetowej 

(71,9% wartości próby) oraz 23 zapisów księgowych w kwocie 3855,8 tys. zł z grupy wydatków majątkowych (28,1% 
wartości próby).  

64  43 zapisy księgowe w kwocie 233,9 tys. zł z grupy pozapłacowych wydatków bieżących jednostki budżetowej (78,7% 
wartości próby) oraz jeden zapis księgowy w kwocie 63,2 tys. zł z grupy wydatków majątkowych (21,3% wartości próby).  

65  144 zapisy księgowe. 
66  32 zapisy księgowe. 
67  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.  
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(dalej: ustawa Pzp)  lub wystąpiły przesłanki wyłączenia stosowania tej ustawy68. W wyniku badania 
czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych: w Urzędzie (trzy) 
w trybach przetargu nieograniczonego, z wolnej ręki i na podstawie art. 138o ustawy Pzp (usługi 
społeczne) oraz w WINB (jedno) z pominięciem stosowania ustawy Pzp (na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy 
– prawo zamówień publicznych69), nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku rozstrzygnięcia tych 
postępowań z wykonawcami zawarto umowy o łącznej wartości 4008,9 tys. zł (odpowiednio 
1502,0 tys. zł, 221,4 tys. zł i 2222,3 tys. zł oraz 63,2 tys. zł), z których trzy zrealizowano prawidłowo 
pod względem przedmiotu zamówienia, terminowości realizacji i wysokości wypłaconego 
wynagrodzenia. W jednym przypadku (umowa o wartości 1502,0 tys. zł), z uwagi na wykonanie 
zamówienia z sześciodniowym opóźnieniem, w Urzędzie naliczono wykonawcy karę w kwocie 
20,3 tys. zł, którą potrącono z wynagrodzenia.   

Nie stwierdzono błędów przy sporządzaniu i zatwierdzaniu dokumentacji z postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. NIK uznała zatem, iż został zrealizowany wniosek pokontrolny 
o wzmocnienie nadzoru w tym zakresie, sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 
19 kwietnia 2019 r., skierowanym do Wojewody Śląskiego w wyniku przeprowadzenia kontroli 
P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  

3.2.1.7. Wojewoda Śląski, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sprawował 
nadzór nad wykonaniem wydatków budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie, przede 
wszystkim poprzez kontrole przeprowadzone w j.s.t.; weryfikację informacji, sprawozdań 
rzeczowych i rozliczeń składanych przez beneficjentów dotacji; monitorowanie zgodności wydatków 
z planem oraz wartości mierników stopnia realizacji celów podzadań i działań przyjętych w planie 
finansowym w układzie zadaniowym. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W ustawie budżetowej na 2019 r. w części 85/24 – województwo śląskie nie zaplanowano wydatków 
budżetu środków europejskich. W trakcie roku budżetowego Minister Finansów wydał dwie decyzje, 
w których przeznaczył, z rezerwy celowej poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków 
europejskich, środki w łącznej kwocie 5707,3 tys. zł na realizację przez KW PSP projektu 
pn. Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV w ramach POIiŚ 2014–2020. W wyniku 
badania tych decyzji ustalono, że wnioski o środki z ww. rezerwy celowej wynikały z faktycznych 
potrzeb i były celowe, a po otrzymaniu decyzji wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu 
środków europejskich w części 85/24 – województwo śląskie. 

Wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 5707,3 tys. zł (blisko 100,0% planu po zmianach 
i 14,2% wydatków budżetu środków europejskich zrealizowanych w 2018 r.). Poniesienie wydatków 
niższych o 34 600,2 tys. zł, w porównaniu z rokiem poprzednim, wynikało z mniejszej liczby 
i wartości realizowanych projektów (w tym przez KW PSP w ramach POIiŚ 2014–2020). 

Kontrola przeprowadzona w KW PSP wykazała, że środki na realizację ww. projektu wykorzystano 
zgodnie z przeznaczeniem, na zakup: ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (ze zbiornikiem 
wody), ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych 
(z rotatorem), samochodu dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia), dwóch 
zestawów do oświetlenia terenu akcji (z agregatem prądotwórczym) oraz czterech zestawów 
narzędzi hydraulicznych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego (tym samym 
uzyskano zakładany postęp rzeczowy). Badanie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 
sześciu samochodów dowodzenia i łączności w trybie przetargu nieograniczonego (dla KW PSP 
i innych komend wojewódzkich PSP) nie wykazało nieprawidłowości70. W KW PSP zapewniono 
terminowe płatności za zakupiony sprzęt. 

Dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich w części 85/24 – województwo śląskie 
przedstawiono w załączniku nr 6.6. do niniejszej informacji (str. 53). 

                                                           
68  Wyłączenie stosowania ustawy Pzp wystąpiło w przypadku wydatków w łącznej kwocie 1423,1 tys. zł (10,2% łącznej 

wartości prób), z tego 1181,5 tys. zł (44 zapisy księgowe) w Urzędzie i 241,6 tys. zł (32 zapisy księgowe) w WINB. 
69  Wprowadzony zarządzeniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 47/2019 z dnia 16 grudnia 

2019 r.  
70  W wyniku tego postępowania KW PSP poniosła wydatek na zakup samochodu dowodzenia i łączności (kompanijne 

stanowisko dowodzenia) w kwocie 1554,7 tys. zł, w tym 1321,5 tys. zł (85,0%) sfinansowano z budżetu środków 
europejskich. 
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3.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

W 2019 r. w części 85/24 – województwo śląskie zrealizowano wydatki budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich w łącznej kwocie 6 656 550,5 tys. zł w ramach 18 funkcji, 43 zadań, 
79 podzadań i 136 działań przyjętych w układzie zadaniowym wydatków. Największe wydatki 
poniesiono w ramach funkcji: 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny (5 195 606,9 tys. zł, 
tj. 78,1%), 20. Zdrowie (420 028,7 tys. zł, tj. 6,3%), 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek 
publiczny (380 902,0 tys. zł, tj. 5,7%), 3. Edukacja, wychowanie i opieka (247 402,0 tys. zł, tj. 3,7%), 
21. Polityka rolna i rybacka (101 501,5 tys. zł, tj. 1,5%).  

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto realizację celów i mierników przyjętych dla 15 podzadań 
w ramach pięciu zadań, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5 399 750,5 tys. zł (81,1% 
wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich). 

W ramach zadania 2.3. Systemy ochrony przeciw pożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności (plan 
wyniósł 324 768,2 tys. zł, wydatkowano 324 598,6 tys. zł, tj. 99,9%) realizowano trzy podzadania, 
dla których przyjęto łącznie siedem mierników (od dwóch do trzech na podzadanie). Sześć z nich 
osiągnęło poziom 81,0% planowanej wielkości lub wyższy, a jeden, tj. Ilość nowo tworzonych 
i modernizowanych budynków Miejskich i Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej 
w stosunku do wszystkich Miejskich i Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej (w %)  
– poziom 50,1% planowanej wielkości, co było spowodowane rezygnacją z realizacji zadania 
pn. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką 
Ratowniczo-Gaśniczą (w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę 31 sierpnia 2019 r. 
i koniecznością przeprowadzenia czasochłonnej procedury wyłonienia wykonawcy).  

Efektami osiągniętymi w ramach zadania 2.3. Systemy ochrony przeciw pożarowej i ratownictwa oraz 
ochrona ludności były m.in.: wybudowanie strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu, uzyskanie 
średniego czasu dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia 
na poziomie 10 minut i 18 sekund, zapewnienie 1,1 tys. ratowników wodnych na 32 kąpieliskach 
(średnio 34 ratowników na jedno kąpielisko), objęcie kontrolą 60,0% (5,0 tys.) zakładów 
zagrożonych wystąpieniem pożaru lub awarii przemysłowej, osiągnięcie wskaźnika wykrywalności 
zagrożeń w powyższym zakresie (średnią liczbę wykrytych zagrożeń na jedną kontrolę) na poziomie 
1,7, przeprowadzenie 854 treningów w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 
wczesnego ostrzegania, przeszkolenie 262 osób w zakresie obrony cywilnej. 

W ramach zadania 3.1. Oświata i wychowanie (plan wyniósł 254 237,2 tys. zł, wydatkowano 
247 402,0 tys. zł, tj. 97,3%) realizowano sześć podzadań, dla których przyjęto łącznie 11 mierników 
(od jednego do trzech na podzadanie). Dziewięć z nich osiągnęło poziom 84,4% planowanej 
wielkości lub wyższy, a dwa, tj. Liczba nauczycieli, którym powierzono zadania doradców 
metodycznych (os.) oraz Stosunek liczby nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w danym roku 
do liczby nauczycieli ogółem (w %; w os./os.) – poziom odpowiednio 48,1% oraz 76,8% planowanej 
wielkości. Było to spowodowane rozpoczęciem naboru doradców metodycznych dopiero w lipcu 
2019 r., w związku z wejściem w życie 7 czerwca 2019 r. rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli71 i niskim 
zainteresowaniem nauczycieli podjęciem dodatkowego zatrudnienia na ww. stanowisku oraz 
mniejszą liczbą wniosków nauczycieli o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego 
w porównaniu do roku poprzedniego. 

Efektami osiągniętymi w ramach zadania 3.1. Oświata i wychowanie były m.in.: przeprowadzenie 
1,5 tys. kontroli i ewaluacji nadzorowanych placówek edukacyjnych (27,3% tych placówek), 
w wyniku których 898 (61,4% skontrolowanych) oceniono pozytywnie, uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych przez 40,9 tys. uczniów i słuchaczy, osiągnięcie 
pozytywnego wyniku z egzaminu maturalnego lub zawodowego przez 64,4 tys. (81,5%) osób 
przystępujących do tych egzaminów, uzyskanie awansu zawodowego przez 1,6 tys. (1,6%) 
nauczycieli, powierzenie 77 nauczycielom zadań doradców metodycznych, objęcie pomocą 
materialną 24,8 tys. (4,9%) uczniów, skorzystanie przez 331,5 tys. (65,3%) uczniów z udziału 
w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, skontrolowanie 806 (23,3%) placówek 
organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży, zapewnienie 1,2 tys. uczniom różnych form 
wypoczynku, korzystanie z edukacji przedszkolnej przez 115,3 tys. (90,7%) dzieci w wieku od trzech 
do pięciu lat.  

                                                           
71  Dz. U. poz. 1045. 
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W ramach zadania 12.1. System ochrony środowiska i informacji o środowisku (plan wyniósł 
19 310,8 tys. zł, wydatkowano 19 189,8 tys. zł, tj. 99,4%) realizowano trzy podzadania, dla których 
przyjęto łącznie trzy mierniki (po jednym na podzadanie). Wszystkie osiągnęły poziom 95,0% 
planowanej wielkości lub wyższy.  

Efektami osiągniętymi w ramach tego zadania były m.in.: objęcie kontrolą w zakresie ochrony 
środowiska 1,3 tys. (14,5%) podmiotów korzystających ze środowiska, przeprowadzenie 68 ocen 
oddziaływania na środowisko, zapewnienie uzyskania przez trzy osoby uprawnień kierownika 
składowiska odpadów. 

W ramach zadania 12.3. Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu (plan wyniósł 
104,0 tys. zł, wydatkowano 103,3 tys. zł, tj. 99,3%) realizowano jedno podzadanie, dla którego 
przyjęto miernik Liczba nowo powstałych programów ochrony powietrza (w szt.). Na koniec 2019 r. 
nie osiągnięto zaplanowanej (w liczbie 1) wartości tego miernika. Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
wyjaśniła, że w 2019 r. Samorząd Województwa Śląskiego wykorzystał środki na opracowanie części 
Programu Ochrony Środowiska, tj. na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej 
(część dotycząca osiągnięcia poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu), a w 2020 r. 
Program Ochrony Środowiska zostanie opracowany w całości. NIK zwróciła uwagę, że na podzadanie 
wydatkowano 99,3% zaplanowanych środków, natomiast miernik nie wskazywał na uzyskanie 
jakichkolwiek efektów, pomimo że efekty te, w postaci opracowania części Programu Ochrony 
Środowiska, wystąpiły.  

W ramach zadania 13.4. Wspieranie rodziny (plan 4 868 528,5 tys. zł, wydatkowano 4 808 456,8 tys. zł, 
tj. 98,8%) realizowano dwa podzadania, dla których przyjęto łącznie dwa mierniki (po jednym 
na podzadanie). Obydwa osiągnęły planowany poziom.  

Efektami osiągniętymi w ramach tego zadania były m.in.: wydanie 27 decyzji w sprawie zezwolenia 
na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonej dla nie więcej niż 
14 wychowanków, objęcie kontrolą ośmiu j.s.t. w zakresie udzielania pomocy rodzinom, wydanie 
37,3 tys. Kart Dużej Rodziny, wypłacenie 6673,9 tys. świadczeń i dodatków wychowawczych.   

Wniosek sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 19 kwietnia 2019 r., skierowanym 
do Wojewody Śląskiego w wyniku przeprowadzenia kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu państwa 
w 2018 r., o podjęcie działań w celu zapewnienia zaplanowania miernika dla podzadania 20.1.3 
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, 
odnoszącego się do tego, na co dysponent części ma wpływ, został zrealizowany. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

W wyniku badania rocznych łącznych sprawozdań dysponenta części 85/24 – województwo 
śląskie72 oraz sprawozdań jednostkowych Urzędu (dysponenta III stopnia)73 za 2019 r., a także 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych74 za IV kwartał 2019 r., ustalono, że zostały one 
sporządzone prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym oraz terminowo75 przekazane 
do odbiorców. Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części na podstawie 
sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Sprawozdania jednostkowe Urzędu 
zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym. Wykazane w nich kwoty były 
zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany w Urzędzie system kontroli 
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań.  

W sprawozdaniu Urzędu z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb-28 za 2019 r., 
sporządzonym w wymaganym terminie, uwzględniono zobowiązanie z tytułu dodatkowego 
                                                           
72  Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28 UE, Rb-BZ1. 
73  Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-28 Programy, Rb-BZ1. 
74  Rb-N, Rb-Z. 
75  W terminach określonych: 

− w załączniku nr 38 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.), dalej: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej; 

− w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704), dalej: rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdawczości w układzie zadaniowym; 

− w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), dalej: rozporządzenie 
Ministra Finansów w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 
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wynagrodzenia rocznego. Wykorzystano zatem uwagę NIK sformułowaną w wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 19 kwietnia 2019 r., skierowanym do Wojewody Śląskiego w wyniku kontroli 
P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. Wniosek sformułowany w wyniku tej kontroli 
o podjęcie działań zapewniających skorygowanie zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego w jednostkowym sprawozdaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej w Katowicach i łącznym sprawozdaniu Rb-28 za 2018 r. nie został zrealizowany z uwagi 
na brak możliwości dokonania korekty tych sprawozdań po 30 kwietnia 2019 r.   

W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej w WINB również stwierdzono, że roczne sprawozdania 
jednostkowe za 2019 r.76 oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2019 r.77, 
zostały sporządzone prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym oraz terminowo 
przekazane do odbiorcy (Wojewody Śląskiego), a wykazane w nich kwoty były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. W ewidencji tej nie ujęto jednakże należności w kwocie 50,0 tys. zł 
(43,5% należności WINB pozostałych do zapłaty na koniec 2019 r. i poniżej 0,01% takich należności 
w części 85/24 – województwo śląskie), czym naruszono art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 w zw. z ust. 5 
pkt 1 ustawy o rachunkowości, wskutek czego sprawozdania Rb-27 za 2019 r. oraz Rb-N 
za IV kwartał 2019 r. nie przedstawiały faktycznego obrazu należności WINB. Ponadto 
w sprawozdaniach tych błędnie przedstawiono należności niewymagalne w łącznej kwocie 29,7 tys. zł 
(25,8% należności WINB pozostałych do zapłaty i poniżej 0,01% takich należności w części 85/24  
– województwo śląskie) odpowiednio jako zaległości netto oraz należności wymagalne, czym 
naruszono § 7 ust. 2 pkt 5 załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 załącznika nr 9 do rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Z kolei w sprawozdaniu 
Rb-BZ1 za 2019 r. omyłkowo podano nieprawidłowe dane (zero zamiast 76,8%) dotyczące 
przewidywanej na koniec 2019 r. i osiągniętej wartości miernika (stosunek liczby przeprowadzonych 
kontroli do kontroli zaplanowanych przez Wydział Wyrobów Budowlanych), przyjętego dla działania 
7.1.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych w układzie zadaniowym wydatków, czym 
naruszono § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości w układzie 
zadaniowym. NIK oceniła, że w WINB nie zapewniono skutecznego systemu kontroli zarządczej 
w obszarze sprawozdawczości, w sytuacji występowania istotnego ryzyka związanego z brakiem 
dostępu służb finansowo-księgowych do informacji/dokumentów o zdarzeniach gospodarczych 
dotyczących należności, których pozyskanie jest niezbędne dla prawidłowego sporządzenia 
sprawozdań Rb-27 i Rb-N.  

Z uwagi na skalę nieprawidłowości stwierdzonych w jednostkowych sprawozdaniach WINB, 
NIK zaopiniowała je negatywnie. Nieprawidłowości te nie miały jednak istotnego wpływu 
na sprawozdania łączne (udział niewykazanych lub błędnie wykazanych należności pozostałych 
do zapłaty w takich należnościach w części 85/24 – województwo śląskie był niższy niż 0,01%). 
W związku z powyższym oraz niestwierdzeniem nieprawidłowości w tym obszarze w toku kontroli 
przeprowadzonej w Urzędzie, NIK zaopiniowała pozytywnie prawidłowość sporządzania 
sprawozdań łącznych i jednostkowych Urzędu (dysponenta III stopnia). 

 
  

                                                           
76  Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-BZ1. 
77  Rb-N, Rb-Z. 
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4. USTALENIA INNYCH KONTROLI  
Kontrola P/19/008 Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście reformy systemu 
budżetowego przeprowadzona w Urzędzie wykazała, że w latach 2016–2019 (I półrocze) zadaniowy układ 
wydatków był dla Wojewody Śląskiego źródłem informacji o efektach wykonania budżetu państwa części 
85/24 – województwo śląskie, nie był jednak w pełni skutecznym narzędziem zarządzania środkami 
publicznymi i realizacji celów publicznych.  

Działania dysponenta części przyczyniły się do poprawy przejrzystości klasyfikacji zadaniowej w obszarze 
realizowanych podzadań i działań. Określił on tryb postępowania i obowiązki komórek organizacyjnych 
Urzędu oraz jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie dokonywania zmian w układzie 
zadaniowym budżetu i monitorowania wartości mierników. Stosował ujednolicone przez Ministra 
Finansów cele i mierniki podzadań i działań oraz uczestniczył w procesie ustalania struktury układu 
zadaniowego w obszarze swojej właściwości. Wprowadzone w kolejnych latach zmiany celów, mierników 
oraz ich planowanych wartości były zasadne. Z wyjątkiem dwóch z 46 objętych kontrolą mierników, 
ich wartości były aktualizowane wraz ze zmianą limitu wydatków w trakcie roku budżetowego.  

Określony w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych obowiązek sprawowania przez 
dysponentów części budżetowych nadzoru i kontroli efektywności i skuteczności realizacji planów 
w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów był przez Wojewodę Śląskiego 
wykonywany w oparciu o monitoring danych, wynikających ze sporządzanych przez dysponentów 
jednostkowych sprawozdań Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym oraz informacji o realizacji budżetu w układzie zadaniowym według 
stanu na dzień 30 czerwca, sporządzanych corocznie przez dyrektorów wydziałów Urzędu i kierowników 
jednostek podległych i nadzorowanych.  

Wykorzystanie budżetu zadaniowego jako narzędzia do sprawnego zarządzania zadaniami publicznymi 
ograniczały jednak stwierdzone nieprawidłowości. I tak 42,1% objętych badaniem mierników ustalonych 
przez Wojewodę Śląskiego nie służyło rzetelnemu pomiarowi i obiektywnej ocenie efektywności lub 
skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym albo nie odnosiło się do tego, na co dysponent miał 
wpływ, tj. nie spełniało kryteriów jakości zawartych w nocie budżetowej na lata 2018–201978 (sytuacja 
taka wystąpiła także w przypadku 67,8% mierników określonych przez Ministra Finansów). Ponadto, 
planując wartości docelowe siedmiu mierników (100,0% objętych badaniem) uwzględniono w nich kwoty 
przewidywanych środków z rezerw celowych, co uniemożliwiało rzetelną, bieżącą analizę wpływu 
otrzymywanych środków na stopień realizacji zadań i było niezgodne z zasadą określoną w ww. nocie 
budżetowej.  

 

 

 

 

  

 

                                                           
78  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów 

opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1154).  
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
W wyniku kontroli skierowano wystąpienia pokontrolne do kierowników pięciu skontrolowanych 
jednostek wykorzystujących środki budżetu państwa w ramach części 85/24 – województwo śląskie. 
W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Prezydenta Miasta Gliwice NIK nie sformułowała uwag ani wniosków pokontrolnych. 
Pozostałe wystąpienia zawierały łącznie siedem uwag i jeden wniosek pokontrolny. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Wojewody Śląskiego NIK zwróciła uwagę na potrzebę: 

1) niezwłocznego podejmowania działań zmierzających do zablokowania planowanych wydatków, 
w sytuacji stwierdzenia nadmiaru posiadanych środków; 

2)  dokonania, przed skierowaniem do Ministra Finansów wniosku o ujęcie wydatku w wykazie wydatków 
niewygasających z upływem roku budżetowego, rzetelnej oceny możliwości realizacji tego wydatku 
w terminie określonym w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; 

3) zawarcia pisemnego porozumienia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o wojewodzie, w przypadku 
powierzenia prowadzenia spraw z zakresu właściwości dysponenta części Śląskiemu Kuratorowi 
Oświaty (w szczególności związanych z udzielaniem dotacji) w celu udokumentowania ustalonego 
zakresu powierzonych zadań, jak również określenia zasad sprawowania przez dysponenta części 
kontroli nad prawidłowym wykonywaniem tych zadań (zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 3 ustawy 
o wojewodzie) oraz ogłoszenia porozumienia w wojewódzkim dzienniku urzędowym (zgodnie 
z wymogiem art. 20 ust. 2 ustawy o wojewodzie). 

W piśmie z dnia 8 maja 2020 r. Wojewoda Śląski poinformował o zamiarze wykorzystania uwag 
sformułowanych przez NIK, w szczególności o sporządzeniu projektu porozumienia ze Śląskim Kuratorem 
Oświaty. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego NIK zwróciła uwagę na konieczność: 

1) zapewnienia niezwłocznego podejmowania działań zmierzających do zablokowania planowanych 
wydatków w sytuacji stwierdzenia nadmiaru środków;  

2) wdrożenia skutecznego systemu kontroli zarządczej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu 
dokumentów w WINB oraz bieżącego ujmowania wynikających z nich należności w księgach 
rachunkowych, jak również prawidłowego klasyfikowania, jako wymagalnych i niewymagalnych w celu 
przedstawienia rzetelnych danych w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N;  

3) ustalenia sformalizowanych zasad monitorowania wszczętych na wniosek WINB postępowań 
prowadzonych przez organy egzekucyjne, w celu zapewnienia pozyskiwania aktualnych informacji 
o stanie i skuteczności tych postępowań.  

NIK wnioskowała ponadto o ujęcie w księgach rachunkowych należności pozostałej do zapłaty na dzień 
31 grudnia 2019 r. w kwocie 50,0 tys. zł z tytułu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 
oraz uwzględnienie jej w korekcie sprawozdań Rb-27 za 2019 r. i Rb-N za IV kwartał 2019 r. 

W piśmie z dnia 23 kwietnia 2020 r. Śląska Wojewódzka Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformowała, 
że sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym uwagi (nr 1 i nr 2) zostaną uwzględnione w dokonywanych 
aktualizacjach Polityki Rachunkowości oraz Procedury Kontroli Finansowej. Uwaga nr 3 została natomiast 
wykorzystana poprzez określenie zasad monitorowania, wszczętych na wniosek WINB, postępowań 
prowadzonych przez organy egzekucyjne. Należność pozostała do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. 
w kwocie 50,0 tys. zł z tytułu grzywny w celu przymuszenia do obowiązku została, zgodnie z wnioskiem 
pokontrolnym, ujęta w księgach rachunkowych jednostki oraz uwzględniona w korekcie sprawozdań Rb-27 
za 2019 r. i Rb-N za IV kwartał 2019 r. 

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezydenta Miasta Sosnowca NIK zwróciła uwagę na 
potrzebę zapewnienia terminowego dokonywania zwrotów otrzymanych środków dotacji na wyposażenie 
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w sytuacji, gdy z aktualizacji wniosku 
Miasta o udzielenie tej dotacji wynika kwota niższa od uprzednio otrzymanej oraz potrzebę zapewnienia 
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terminowości w obszarze przekazywania środków tej dotacji szkołom prowadzonym przez podmioty 
niebędące j.s.t.79 

W piśmie z dnia 30 kwietnia 2020 r. Prezydent Miasta Sosnowca poinformował, że zostaną podjęte 
działania w zakresie wzmożonej kontroli nad dokumentami dostarczanymi przez poszczególne szkoły, 
aby wyeliminować sytuacje, które powodują konieczność składania korekt wniosków o dotację. W sprawie 
terminowości przekazywania środków dotacji szkołom prowadzonym przez podmioty niebędące j.s.t. 
poinformował, iż zobowiązano właściwych pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu do prawidłowego 
i rzetelnego realizowania zadań w tym zakresie. 

                                                           
79  Ponadto sformułowano wniosek dotyczący nieprawidłowości stwierdzonej w wyniku badania realizacji zadania dofinansowanego 

ze środków Funduszu Pracy, ujętych w budżecie państwa poza częścią 85/24 – województwo śląskie. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Śląski Urząd Wojewódzki Jarosław Wieczorek P Delegatura 
w Katowicach  

2. 
Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach  

Elżbieta Oczkowicz O Delegatura  
w Katowicach 

3. 
Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach  

Jacek Kleszczewski P Delegatura  
w Katowicach 

4. Urząd Miejski w Gliwicach Adam Neumann P Delegatura  
w Katowicach 

5.  Urząd Miejski w Sosnowcu Arkadiusz Chęciński O Delegatura  
w Katowicach 

*) Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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6.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/24 – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/24 – województwo śląskie 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):      334 558,9 tys. zł     

Wydatki (W)82:      6 656 550,5 tys. zł  

Łączna kwota (G = D + W):    6 991 109,4 tys. zł 

Waga dochodów w łącznej kwocie:   (Wd = D : G): 4,79% 

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G): 95,21% 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w dochodach w ramach kontroli przeprowadzonej w Urzędzie.  

Nieprawidłowości w dochodach stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonej w WINB: 

− nieujęcie we właściwych okresach sprawozdawczych w księgach rachunkowych należności w łącznej 
kwocie 61,1 tys. zł (0,02% dochodów w części 85/24 – województwo śląskie), czym naruszono art. 20 
ust. 1 i art. 24 ust. 1 w zw. z ust. 5 pkt 1 ustawy o rachunkowości (co skutkowało nieujęciem 
należności pozostałej do zapłaty w kwocie 50,0 tys. zł w sprawozdaniu Rb-27 za 2019 r. i Rb-N 
za IV kwartał 2019 r.); 

− niepodejmowanie bieżących działań w celu dochodzenia zaległości w łącznej kwocie 21,5 tys. zł 
(poniżej 0,01% dochodów w części 85/24 – województwo śląskie), pomimo braku aktualnych 
informacji o skuteczności wszczętych na wniosek WINB postępowań prowadzonych przez organy 
egzekucyjne oraz nieprzekazywania przez nie jakichkolwiek kwot tytułem spłaty. 

Łączna wartość powyższych nieprawidłowości stanowiła 0,02% dochodów w części 85/24 – województwo 
śląskie. 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):   pozytywna (5) 

Nieprawidłowości w wydatkach stwierdzone w ramach kontroli przeprowadzonej w Urzędzie:   

− niepodjęcie przez blisko dwa miesiące działań zmierzających do zablokowania planowanych 
wydatków w kwocie 677,9 tys. zł (0,01% wydatków w części 85/24 – województwo śląskie), 
w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazujących na nadmiar zaplanowanych środków, co nie 
spełniało kryterium rzetelności działania;  

− niedokonanie rzetelnej oceny możliwości realizacji wydatku w kwocie 160,0 tys. zł (poniżej 0,01% 
wydatków w części 85/24 – województwo śląskie) w terminie określonym w art. 181 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych, przed zgłoszeniem tego wydatku do ujęcia w wykazie wydatków 
niewygasających; 

− niezawarcie pisemnego porozumienia Wojewody Śląskiego ze Śląskim Kuratorem Oświaty w sprawie 
powierzenia zadań związanych z udzieleniem j.s.t. w 2019 r. dotacji na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, czym naruszono art. 20 ust. 2 ustawy 
o wojewodzie. 

Nieprawidłowość w wydatkach stwierdzona w wyniku kontroli przeprowadzonej w WINB: 

− przekazanie dysponentowi części ze zwłoką wniosku o zablokowanie planowanych wydatków 
w kwocie 677,9 tys. zł, (0,01% wydatków w części 85/24 – województwo śląskie), co nie spełniało 
kryterium rzetelności działania.  

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   pozytywna (5) 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO83:  pozytywna (5 x 4,79% + 5 x 95,21% = 5)  

                                                           
80  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
81  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
82  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 
83  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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Nie stwierdzono nieprawidłowości w sprawozdaniach w ramach kontroli przeprowadzonej w Urzędzie. 

Nieprawidłowości w sprawozdaniach stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonej w WINB: 

− nieujęcie w sprawozdaniach Rb-27 za 2019 r. i Rb-N za IV kwartał 2019 r. niezaksięgowanej 
należności pozostałej do zapłaty w kwocie 50,0 tys. zł (poniżej 0,01% średniej arytmetycznej 
dochodów i należności pozostałych do zapłaty oraz poniżej 0,01% należności w części 85/24  
– województwo śląskie);  

− przedstawienie w sprawozdaniach Rb-27 za 2019 r. i Rb-N za IV kwartał 2019 r. należności 
niewymagalnych w łącznej kwocie 29,7 tys. zł (poniżej 0,01% średniej arytmetycznej dochodów 
i należności pozostałych do zapłaty oraz poniżej 0,01% należności w części 85/24 – województwo 
śląskie) odpowiednio jako zaległości netto i należności wymagalnych, czym naruszono § 7 ust. 2 pkt 5 
załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej i § 13 ust. 1 pkt 5 i 6 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdań w zakresie operacji finansowych; 

− podanie nieprawidłowych danych (zero zamiast 76,8%), dotyczących przewidywanej na koniec 2019 r. 
i osiągniętej wartości miernika (stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do kontroli 
zaplanowanych przez Wydział Wyrobów Budowlanych), przyjętego dla działania 7.1.4.2. Nadzór nad 
rynkiem wyrobów budowlanych w układzie zadaniowym wydatków, czym naruszono § 10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości w układzie zadaniowym. 

Łączna wartość nieprawidłowości w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N nie przekroczyła 0,01% średniej 
arytmetycznej dochodów i należności pozostałych do zapłaty oraz 0,01% należności w części 85/24  
– województwo śląskie 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna  

Ocena ogólna:      pozytywna 
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6.3.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/24 – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2018 2019 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 325 265,5 301 990,0 334 558,9 102,9 110,8 
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12 686,7 13 074,0 12 308,5 97,0 94,1 

1.1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne 7,6 0,0 3,6 47,4 - 

1.1.1. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

7,6 0,0 3,6 47,4 - 

1.2. Rozdział 01023 – Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 164,2 130,0 233,9 142,4 179,9 

1.2.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

24,8 20,0 33,1 133,5 165,5 

1.2.2. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

105,6 80,0 153,8 145,6 192,3 

1.2.3. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 33,4 30,0 42,9 128,4 143,0 

1.3. Rozdział 01032 – Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 303,7 336,0 295,5 97,3 87,9 

1.3.1. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 17,9 9,0 14,4 80,4 160,0 
1.3.2. § 0830 – Wpływy z usług 285,4 325,0 281,0 98,5 86,5 

1.4. Rozdział 01033 – Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 240,8 282,0 194,8 80,9 69,1 

1.4.1. § 0830 – Wpływy z usług 234,5 275,0 186,2 79,4 67,7 

1.5. Rozdział 01034 – Powiatowe inspektoraty 
weterynarii 11 918,8 12 326,0 11 480,4 96,3 93,1 

1.5.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

41,1 9,0 64,5 156,9 716,7 

1.5.2. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

13,2 0,0 14,4 109,1 - 

1.5.3. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 11 580,7 12 044,0 11 087,2 95,7 92,1 

1.5.4. 

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

265,1 269,0 287,2 108,3 106,8 

1.5.5. § 0910 – Wpływy z odsetek od nietermino-
wych wpłat z tytułu podatków i opłat 8,2 2,0 10,3 125,6 515,0 

1.5.6. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 5,8 0,0 2,2 37,9 - 

1.6. Rozdział 01041 – Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  5,7 0,0 19,3 338,6 - 

1.7. Rozdział 01095 – Pozostała działalność  39,7 0,0 81,0 204,0 - 
1.7.1. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 37,4 0,0 79,2 211,8 - 

2. Dział 50 – Rybołówstwo i rybactwo 0,0 0,0 0,8 - - 

 2.1. 

Rozdział 5011 – Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich  
2007–2013 

0,0 0,0 0,8 - - 

3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 52,4 55,0 56,9 108,6 103,5 

3.1. Rozdział 10001 – Górnictwo węgla 
kamiennego 52,4 55,0 56,9 108,6 103,5 

3.1.1. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

52,4 55,0 56,9 108,6 103,5 

4. Dział 500 – Handel  285,4 160,0 742,2 260,1 463,9 
4.1. Rozdział 50001 – Inspekcja Handlowa 285,4 160,0 742,2 260,1 463,9 
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4.1.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych  
od osób fizycznych 

76,5 70,0 148,9 194,6 212,7 

4.1.2. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

183,2 70,0 532,6 290,7 760,9 

4.1.3. § 0830 – Wpływy z usług 23,0 20,0 58,4 253,9 292,0 
5. Dział 600 – Transport i łączność 2 472,0 3 006,0 3 762,1 152,2 125,2 

5.1. Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie 
przewozy autobusowe 20,8 0,0 115,1 553,4 - 

5.1.1. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

19,8 0,0 9,0 45,5 - 

 5.1.2. 

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

0,0 0,0 105,1 - - 

5.2. Rozdział 60015 – Drogi publiczne 
w miastach na prawach powiatu  285,2 0,0 -43,6 - - 

5.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 293,9 0,0 348,3 118,5 - 

 5.3.1. 

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

0,0 0,0 117,4 - - 

 5.3.2. 

§ 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 
dochodów majątkowych  

0,0 0,0 244,7 - - 

5.4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 123,0 0,0 -0,7 - - 
5.5. Rozdział 60031 – Przejścia graniczne 0,1 0,0 0,3 300,0 - 

5.6. Rozdział 60055 – Inspekcja Transportu 
Drogowego 1 299,0 2 850,0 1 569,4 120,8 55,1 

5.6.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

380,7 1 000,0 811,0 213,0 81,1 

5.6.2. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

877,1 1 800,0 735,0 83,8 40,8 

5.6.3. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 33,1 40,0 13,0 39,3 32,5 

5.7. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 107,3 26,0 1 618,8 1 508,7 6 226,2 

5.7.1. 

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

12,1 0,0 93,4 771,9 - 

 5.7.2. 

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

0,0 26,0 1 337,9 - 5 145,8  
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5.7.3. 

§ 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji 
oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 
dochodów majątkowych  

35,0 0,0 184,7 527,7 - 

5.8. Rozdział 60095 – Pozostała działalność 137,2 130,0 154,5 112,6 118,8 

5.8.1. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

137,2 130,0 154,5 112,6 118,8 

6. Dział 630 – Turystyka 28,2 30,0 22,0 78,0 73,3 
6.1. Rozdział 63095 – Pozostała działalność 28,2 30,0 22,0 78,0 73,3 

6.1.1. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

28,2 30,0 22,0 78,0 73,3 

7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 208 198,2 191 515,0 208 346,1 100,1 108,8 

7.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 208 198,2 191 515,0 208 346,1 100,1 108,8 

7.1.1. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

23,0 0,0 124,0 539,1 - 

7.1.2. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 40,4 0,0 33,7 83,4 - 

7.1.3. 
§ 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania 
za przejęte nieruchomości pod inwestycje 
celu publicznego 

2 174,3 0,0 1 373,8 63,2 - 

7.1.4. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

205 902,8 191 515,0 206 207,8 100,1 107,7 

7.1.5. 

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

49,5 0,0 420,2 848,9 - 

8. Dział 710 – Działalność usługowa 1 874,2 977,0 1 780,2 95,0 182,2 

8.1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji 
i kartografii  3,2 0,0 5,3 165,6 - 

8.2. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 1 870,8 977,0 1 763,0 94,2 180,5 

8.2.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

215,7 110,0 290,4 134,6 264,0 

8.2.2. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

323,2 150,0 246,5 76,3 164,3 

8.2.3. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 1 097,5 580,0 1 054,0 96,0 181,7 
8.2.4. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 23,6 18,0 34,5 146,2 191,7 

8.2.5. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

170,2 107,0 108,1 63,5 101,0 

8.3. Rozdział 71035 – Cmentarze  0,0 0,0 9,3 -  -  
8.4. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 0,2 0,0 2,6 1 300,0 - 

9. Dział 750 – Administracja publiczna 26 787,0 21 466,0 28 001,1 104,5 130,4 
9.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 26 725,4 21 401,0 27 942,5 104,6 130,6 

9.1.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

1 367,1 2,0 1,0 0,1 50,0 

9.1.2. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

141,5 11,0 9,7 6,9 88,2 
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9.1.3. 
§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,  
w tym opłaty za częstotliwości 

3 047,8 2 100,0 3 695,7 121,3 176,0 

9.1.4. 

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów 
sądowych oraz innych opłat uiszczanych 
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego i prokuratorskiego 

6,9 0,0 9,8 142,0 - 

9.1.5. 
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

21,0 3,0 27,0 128,6 900,0 

9.1.6. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 421,3 400,0 524,9 124,6 131,2 

9.1.7. 

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

608,6 708,0 676,7 111,2 95,6 

9.1.8. § 0810 – Wpłaty środków pozostałych 
po likwidacji przedsiębiorstw 119,2 70,0 102,3 85,8 146,1 

9.1.9. § 0830 – Wpływy z usług 771,0 875,0 805,5 104,5 92,1 
9.1.10. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 286,2 0,0 96,2 33,6 - 

9.1.11. § 0930 – Wpływy z opłat paszportowych 
oraz pozostałych opłat konsularnych 19 073,9 17 000,0 21 195,4 111,1 124,7 

9.1.12. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 547,9 0,0 317,5 57,9 - 

9.1.13. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 18,8 30,0 72,2 384,0 240,7 

9.1.14. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

225,7 200,0 294,6 130,5 147,3 

 9.1.15. 

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

0,5 0,0 113,0 22 600,0  -  

9.2. Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne 60,6 65,0 58,6 96,7 90,2 

9.2.1. 

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów  
i ich duplikatów  

54,6 60,0 56,1 102,7 93,5 

10. Dział 752 – Obrona narodowa 0,0 0,0 0,3 - - 
10.1. Rozdział 75295 – Pozostała działalność 0,0 0,0 0,3 - - 

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 389,3 137,0 1 161,7 298,4 848,0 

11.1. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie 
Państwowej Straży Pożarnej 168,4 0,0 730,7 433,9 - 

 11.1.1. § 0929 – Wpływ pozostałych odsetek 0,0 0,0 148,1 - -  

11.1.2. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 121,8 0,0 52,2 42,9 - 

11.1.3. § 0959 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 46,1 0,0 523,0 1 134,5 - 

11.2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 220,6 137,0 416,4 188,8 303,9 

11.2.1. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

193,1 137,0 406,2 210,4 296,5 

11.2.2. 

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

24,1 0,0 8,0 33,2 - 
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11.3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna 0,0 0,0 0,4 - - 
11.4 Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 0,3 0,0 12,4 4 133,3 - 

 11.5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność 0,0 0,0 1,9 - - 
12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 32,1 0,0 1,7 5,3 - 

12.1. Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc 
prawna 32,1 0,0 1,5 4,7 - 

12.1.1. § 2950 – Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 31,9 0,0 1,5 4,7 - 

 13. Dział 758 – Różne rozliczenia 0,0 0,0 2,2 - - 

 13.1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia 
finansowe 0,0 0,0 0,3 - - 

 13.2. Rozdział 75860 – Euroregiony 0,0 0,0 1,9 - - 
14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 547,9 150,0 392,0 71,5 261,3 

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 254,8 0,0 69,5 27,3 - 

14.1.1. 

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

218,6 0,0 63,2 28,9 - 

14.2. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe 
specjalne 17,2 0,0 10,0 58,1 - 

14.2.1. 

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

16,2 0,0 9,7 59,9 - 

14.3. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych 10,7 0,0 13,7 128,0 - 

14.3.1. 

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

10,7 0,0 13,7 128,0 - 

14.4. Rozdział 80104 – Przedszkola 44,6 0,0 56,2 126,0 - 

14.4.1. 

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

44,3 0,0 56,1 126,6 - 

14.5. Rozdział 80110 – Gimnazja 7,8 0,0 9,8 125,6 - 
14.6. Rozdział 80115 – Technika 0,0 0,0 0,4 - - 
14.7. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 29,2 0,0 4,0 13,7 - 

14.8. Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące 
specjalne 0,0 0,0 2,3 - - 

14.9. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 22,7 0,0 0,1 0,4 - 

14.10. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe 
specjalne 0,6 0,0 1,3 216,7 - 

14.11. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty 130,2 127,0 150,3 115,4 118,3 

14.11.1. 

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

116,5 117,0 130,4 111,9 111,5 

14.11.2. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 0,0 11,3 - - 
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14.11.3. § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 9,2 10,0 8,1 88,0 81,0 

14.12. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 
i przedszkolne 0,0 0,0 2,5 - - 

14.13. 

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

0,0 0,0 48,5 - - 

14.14. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 22,8 23,0 23,6 103,5 102,6 

14.14.1. 

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych 
oraz opłat za wydawanie świadectw, 
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów  
i ich duplikatów  

10,6 11,0 7,2 67,9 65,5 

14.14.1. 
§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,  
w tym opłaty za częstotliwości 

12,2 12,0 16,4 134,4 136,7 

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 13 640,7 11 730,0 13 413,0 98,3 114,3 
15.1. Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna 11 844,3 10 545,0 12 014,2 101,4 113,9 

15.1.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

175,8 145,0 175,8 100,0 121,2 

15.1.2. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

107,5 92,0 126,2 117,4 137,2 

15.1.3. 
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów 
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień  

25,8 24,0 34,4 133,3 143,3 

15.1.4. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 2 630,8 2 076,0 2 528,9 96,1 121,8 
15.1.5. § 0830 – Wpływy z usług 8 771,0 8 110,0 8 978,8 102,4 110,7 

15.1.6. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 9,1 2,0 0,3 3,3 15,0 

15.1.7. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 20,2 20,0 29,9 148,0 149,5 

15.1.8. § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 20,9 1,0 9,5 45,5 950,0 

15.1.9. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 8,9 7,0 29,5 331,5 421,4 

15.1.10. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 67,2 61,0 84,0 125,0 137,7 
15.2. Rozdział 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna 479,4 440,0 800,9 167,1 182,0 

15.2.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

34,4 30,0 7,5 21,8 25,0 

15.2.2. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

66,2 40,0 326,7 493,5 816,8 

15.2.3. 
§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,  
w tym opłaty za częstotliwości 

292,9 300,0 289,3 98,8 96,4 

15.2.4. § 0830 – Wpływy z usług 85,5 70,0 173,8 203,3 248,3 
15.3. Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne 347,7 265,0 477,5 137,3 180,2 

15.3.1. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 52,6 0,0 53,1 101,0 - 

15.3.2. 

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

295,1 240,0 304,5 103,2 126,9 

 15.3.3. § 2950 – Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 115,9 - -  
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15.4. 

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

170,7 110,0 164,0 96,1 149,1 

15.4.1. 

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

170,7 110,0 164,0 96,1 149,1 

15.5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność 798,6 370,0 -43,6 - - 

15.5.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

8,4 0,0 23,5 279,8 - 

15.5.2. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 376,5 370,0 332,5 88,3 89,9 
15.5.3. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 80,0 0,0 -79,3 - - 

15.5.4. § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 329,8 0,0 -320,6 - - 

16. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 357,1 2 435,0 2 477,7 105,1 101,8 
16.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 24,9 0,0 32,0 128,5 - 

16.1.1. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

23,0 0,0 29,4 127,8 - 

16.2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 755,9 747,0 933,3 123,5 124,9 

16.2.1. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

751,4 747,0 920,1 122,5 123,2 

 16.2.2. 

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

0,0 35,0 29,9 -  85,4 

16.3. 
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe 
i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

288,4 333,0 232,3 80,5 69,8 

16.3.1. 

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

287,5 333,0 225,9 78,6 67,8 

16.4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 6,3 0,0 1,2 19,0 - 
16.5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 789,7 863,0 603,6 76,4 69,9 

16.5.1. 

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

787,4 863,0 597,3 75,9 69,2 

16.6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy 
społecznej 0,7 0,0 48,1 6 871,4 - 

16.7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze 395,0 407,0 419,5 106,2 103,1 

16.7.1. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

387,7 407,0 406,3 104,8 99,8 

16.8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie 
dożywiania  37,5 50,0 46,8 124,8 93,6 
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16.8.1. 

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

32,7 50,0 28,5 87,2 57,0 

16.9. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 6,5 0,0 3,2 49,2 - 

16.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 5,8 0,0 127,8 2 203,4 - 

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 3 328,9 3 437,0 3 219,4 96,7 93,7 

17.1. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności 343,9 392,0 479,9 139,5 122,4 

17.1.1. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

343,9 392,0 474,9 138,1 121,1 

17.2. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 971,3 3 045,0 2 739,5 92,2 90,0 

17.2.1. 
§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,  
w tym opłaty za częstotliwości 

48,2 45,0 52,7 109,3 117,1 

17.2.2. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 2 923,1 3 000,0 2 686,8 91,9 89,6 

18. Dział 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza 22,7 0,0 33,9 149,3 - 

18.1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna 
dla uczniów o charakterze socjalnym 18,5 0,0 33,9 183,2 - 

18.1.1. 

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

17,7 0,0 24,8 140,1 - 

19. Dział 855 – Rodzina 52 289,1 53 609,0 58 613,0 112,1 109,3 

19.1. Rozdział 85501 – Świadczenie 
wychowawcze 4 572,8 5 250,0 4 852,5 106,1 92,4 

19.1.1. 

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

13,0 0,0 19,7 151,5 - 

19.1.2. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 267,3 250,0 301,4 112,8 120,6 

19.1.3. 

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

4 286,5 5 000,0 4 365,7 101,8 87,3 

 19.1.4. § 2950 – Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,0 0,0 164,8 -  -  

19.2. 

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

47 458,3 48 310,0 53 392,3 112,5 110,5 

19.2.1. 

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji 
oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości 

84,9 60,0 67,3 79,3 112,2 

19.2.2. § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 673,9 750,0 760,5 112,9 101,4 
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19.2.3. 
§ 2350 – Dochody budżetu państwa 
związane z realizacją zadań zlecanych 
jednostkom samorządu terytorialnego 

41 366,8 41 000,0 45 288,8 109,5 110,5 

19.2.4. 

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

5 320,4 6 499,0 7 221,5 135,7 111,1 

19.2.5. § 2950 – Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 11,0 0,0 53,1 482,7 - 

19.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 5,6 9,0 10,7 191,1 118,9 
19.4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 0,7 0,0 52,7 7 528,6 - 

19.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i 
funkcjonowanie żłobków 188,8 0,0 212,7 112,7 - 

19.5.1. 

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

25,4 0,0 17,4 68,5 - 

19.5.2. § 2950 – Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 160,4 0,0 176,0 109,7 - 

19.6. Rozdział 85506 – Tworzenie 
i funkcjonowanie klubów dziecięcych 31,5 0,0 9,1 28,9 - 

19.7. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 9,6 10,0 16,5 171,9 165,0 

19.7.1. 

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

9,2 10,0 15,8 171,7 158,0 

19.8. Rozdział 85509 – Działalność ośrodków 
adopcyjnych 18,7 0,0 47,7 255,1 - 

19.8.1. § 2950 – Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz płatności 13,3 0,0 36,4 273,7 - 

19.9. 

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 opiekunów 

0,0 30,0 15,9 - 53,0  

19.10. Rozdział 85578 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 0,0  0,0 0,6 -  -  

19.11. Rozdział 85595 – Pozostała działalność 3,1 0,0 2,3 74,2 - 

20. Dział 900 – Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 271,6 205,0 216,9 79,9 105,8 

20.1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 
komunalnymi  7,8 6,0 0,0 - - 

20.2. Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu 
i  wibracji 0,0 0,0 24,1 - -  

20.3. Rozdział 90014 – Inspekcja Ochrony 
Środowiska 228,7 199,0 185,5 81,1 93,2 

20.3.1. § 0540 – Wpływy z opłat i kar za substancje 
zubożające warstwę ozonową 71,3 15,0 56,3 79,0 375,3 

20.3.2. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

54,0 40,0 87,3 161,7 218,3 
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20.3.3. 
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych 
kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

85,6 130,0 8,8 10,3 6,8 

20.3.4. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 9,9 10,0 6,9 69,7 69,0 

 20.4. Rozdział 90026 – Pozostałe działania 
związane z gospodarką odpadami 0,0 0,0 6,8  - -  

 20.5. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 0,0 0,0 0,4 -  -  

21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 2,0 4,0 7,0 350,0 175,0 

21.1. Rozdział 92121 – Wojewódzkie urzędy 
ochrony zabytków 2,0 4,0 7,0 350,0 175,0 

 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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Ogółem, w tym: 5 603 141,0 4 865 790,0 6 757 475,8 6 650 843,2 0,0 118,7 136,7 98,4 

1. Dział 010 – Rolnictwo 
i łowiectwo 85 613,5 62 198,0 103 679,9 98 296,9 0,0 114,8 158,0 94,8 

1.1. 
Rozdział 01005 – Prace 
geodezyjno-urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa 

5 392,4 6 784,0 7 324,7 7 265,4 0,0 134,7 107,1 99,2 

1.2. Rozdział 01009 – Spółki 
wodne 1 849,0 177,0 1 830,0 1 820,5 0,0 98,5 1028,5 99,5 

1.3. 

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

5 175,1 767,0 7 891,7 4 948,3 0,0 95,6 645,1 62,7 

1.4. 

Rozdział 01023 – Inspekcja 
Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno- 
-Spożywczych 

2 183,7 2 271,0 2 401,4 2 399,3 0,0 109,9 105,6 99,9 

1.5. 
Rozdział 01032 – Inspekcja 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 

8 218,0 8 333,0 9 106,4 9 105,7 0,0 110,8 109,3 100,0 

1.6. Rozdział 01033 – Wojewódzkie 
inspektoraty weterynarii 10 653,4 10 433,0 14 459,6 14 213,4 0,0 133,4 136,2 98,3 

1.7. Rozdział 01034 – Powiatowe 
inspektoraty weterynarii 27 787,9 27 028,0 31 008,5 29 017,2 0,0 104,4 107,4 93,6 

1.8. 
Rozdział 01041 – Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 

4 431,4 5 577,0 4 887,2 4 804,5 0,0 108,4 86,1 98,3 

1.9. Rozdział 01095 – Pozostała 
działalność 19 683,4 828,0 24 770,4 24 722,6 0,0 125,6 2985,8 99,8 

1.9.1. 

§ 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 

18 367,6 0,0 23 047,7 23 034,9 0,0 125,4 - 99,9 

2. Dział 020 – Leśnictwo 75,3 94,0 90,2 78,1 0,0 103,7 83,1 86,6 

2.1. Rozdział 02095 – Pozostała 
działalność 75,3 92,0 90,2 78,1 0,0 103,7 84,9 86,6 

3. Dział 050 – Rybołówstwo 
i rybactwo 1 903,6 2 166,0 2 083,3 2 034,2 0,0 106,9 93,9 97,6 

3.1. Rozdział 05003 – Państwowa 
Straż Rybacka 1 161,7 1 158,0 1 293,8 1 266,5 0,0 109,0 109,4 97,9 

3.2. 

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

673,9 936,0 714,5 692,8 0,0 102,8 74,0 97,0 
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3.3. Rozdział 05095 – Pozostała 
działalność 68,0 72,0 74,9 74,9 0,0 110,1 104,0 100,0 

4. Dział 100 – Górnictwo 
i kopalnictwo 652,7 666,0 693,2 693,2 0,0 106,2 104,1 100,0 

4.1. Rozdział 10095 – Pozostała 
działalność 652,7 666,0 693,2 693,2 0,0 106,2 104,1 100,0 

5. Dział 500 – Handel 6 500,5 6 697,0 6 964,0 6 910,8 0,0 106,3 103,2 99,2 

5.1. Rozdział 50001 – Inspekcja 
Handlowa 6 500,5 6 697,0 6 964,0 6 910,8 0,0 106,3 103,2 99,2 

6. Dział 600 – Transport 
i łączność 197 721,7 36 877,0 88 599,8 84 263,9 0,0 42,6 228,5 95,1 

6.1. 
Rozdział 60003 – Krajowe 
pasażerskie przewozy 
autobusowe 

23 457,1 27 000,0 26 000,0 23 387,9 0,0 99,7 86,6 90,0 

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 

23 457,1 27 000,0 26 000,0 23 387,9 0,0 99,7 86,6 90,0 

6.2. Rozdział 60013 – Drogi 
publiczne wojewódzkie 0,0 0,0 18 544,3 17 268,7 0,0 - - 93,1 

6.2.1. 

§ 6530 – Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
samorządu województwa 

0,0 0,0 18 544,3 17 268,7 0,0 - - 93,1 

6.3. Rozdział 60031 – Przejścia 
graniczne 2 873,0 2 030,0 2 939,0 2 701,6 0,0 103,0 133,1 91,9 

6.4. Rozdział 60055 – Inspekcja 
Transportu Drogowego 7 870,0 7 140,0 7 569,5 7 569,0 0,0 96,2 106,0 100,0 

6.5. Rozdział 60078 – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 74 991,1 0,0 32 816,6 32 606,2 0,0 43,5 - 99,4 

6.5.1. 

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

15 070,0 0,0 4 097,4 4 079,2 0,0 27,1 - 99,6 

6.5.2. 

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

11 271,9 0,0 5 137,2 5 081,9 0,0 45,1 - 98,9 

6.5.3. 

§ 6330 – Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

21 881,4 0,0 15 254,8 15 206,0 0,0 69,5 - 99,7 
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6.5.4. 

§ 6430 – Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
powiatu 

26 767,8 0,0 8 327,2 8 239,0 0,0 30,8 - 98,9 

6.6. Rozdział 60095 – Pozostała 
działalność 661,4 707,0 730,4 730,4 0,0 110,4 103,3 100,0 

7. Dział 630 – Turystyka 291,0 305,0 316,5 316,2 0,0 108,7 103,7 99,9 

7.1 Rozdział 63095 – Pozostała 
działalność 291,0 305,0 316,5 316,2 0,0 108,7 103,7 99,9 

8. Dział 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa 26 944,1 16 067,0 44 080,2 39 754,3 0,0 147,5 247,4 90,2 

8.1. Rozdział 70005 – Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami 26 642,6 16 007,0 44 016,1 39 691,4 0,0 149,0 248,0 90,2 

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 

14 214,0 15 345,0 42 480,4 38 386,6 0,0 270,1 250,2 90,4 

8.2. Rozdział 70095 – Pozostała 
działalność 301,5 60,0 64,1 62,9 0,0 20,9 104,8 98,1 

9. Dział 710 – Działalność 
usługowa 34 530,4 36 962,0 37 679,9 37 071,3 0,0 107,4 100,3 98,4 

9.1. 
Rozdział 71012 – Zadania 
z zakresu geodezji 
i kartografii 

10 585,1 10 898,0 11 170,6 11 087,4 0,0 104,7 101,7 99,3 

9.1.1. 

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

8 003,8 8 301,0 8 289,0 8 210,3 0,0 102,6 98,9 99,1 

9.2. Rozdział 71015 – Nadzór 
budowlany 20 158,6 22 032,0 22 337,7 21 821,9 0,0 108,3 99,0 97,7 

9.2.1. 

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

16 257,5 16 505,0 17 618,8 17 529,6 0,0 107,8 106,2 99,5 

9.3. Rozdział 71035 – Cmentarze 605,7 670,0 670,0 660,5 0,0 109,0 98,6 98,6 

9.4. Rozdział 71095 – Pozostała 
działalność 3 181,0 3 362,0 3 501,6 3 501,5 0,0 110,1 104,1 100,0 

10. Dział 750 – Administracja 
publiczna 140 337,5 141 674,0 158 864,2 153 484,4 0,0 109,4 108,3 96,6 

10.1. Rozdział 75011 – Urzędy 
wojewódzkie 132 447,6 132 322,0 148 772,0 143 955,2 0,0 108,7 108,8 96,8 
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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 

41 389,6 37 607,0 46 296,7 44 005,8 0,0 106,3 117,0 95,1 

10.2. Rozdział 75018 – Urzędy 
marszałkowskie 43,5 66,0 66,0 47,5 0,0 109,2 72,0 72,0 

10.3. Rozdział 75045 – Kwalifikacja 
wojskowa 1 227,4 1 485,0 1 673,6 1 599,1 0,0 130,3 107,7 95,5 

10.4. Rozdział 75046 – Komisje 
egzaminacyjne 34,3 50,0 50,0 37,9 0,0 110,5 75,8 75,8 

10.5. Rozdział 75081 – System 
powiadamiania ratunkowego 6 263,3 7 529,0 7 849,8 7 412,6 0,0 118,3 98,5 94,4 

10.6. 

Rozdział 75084 – 
Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad dialogu 
społecznego 

187,3 201,0 201,0 196,1 0,0 104,7 97,6 97,6 

10.6.1. 

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

187,3 201,0 201,0 196,1 0,0 104,7 97,6 97,6 

10.7. Rozdział 75095 – Pozostała 
działalność 134,1 21,0 251,8 235,9 0,0 175,9 1123,3 93,7 

11. Dział 752 – Obrona 
narodowa 3 335,9 948,0 3 847,5 3 723,7 0,0 111,6 392,8 96,8 

11.1. Rozdział 75212 – Pozostałe 
wydatki obronne 635,2 948,0 948,0 824,2 0,0 129,8 86,9 86,9 

11.2. Rozdział 75295 – Pozostała 
działalność 2 700,7 0,0 2 899,5 2 899,5 0,0 107,4 - 100,0 

12. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

301 739,8 288 244,0 327 437,6 327 165,2 0,0 108,4 113,5 99,9 

12.1. 
Rozdział 75410 – Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

25 561,8 15 848,0 26 280,4 26 267,9 0,0 102,8 165,7 100,0 

12.1.1. 
§ 6069 – Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

6 601,8 0,0 1 007,2 1 007,2 0,0 15,3 - 100,0 

12.2. 
Rozdział 75411 – Komendy 
powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

271 808,4 269 803,0 297 966,4 297 854,6 0,0 109,6 110,4 100,0 

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 

264 145,7 266 503,0 286 027,0 285 919,5 0,0 108,2 107,3 100,0 

12.3. Rozdział 75414 – Obrona 
cywilna 986,2 1 269,0 1 064,0 1 018,0 0,0 103,2 80,2 95,7 
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12.4. 
Rozdział 75415 – Zadania 
ratownictwa górskiego 
i wodnego 

70,0 55,0 80,0 80,0 0,0 114,3 145,5 100,0 

12.5. Rozdział 75421 – Zarządzanie 
kryzysowe 1 357,6 1 069,0 1 364,0 1 282,3 0,0 94,5 120,0 94,0 

12.6. Rozdział 75478 – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 1 397,1 0,0 240,0 240,0 0,0 17,2 - 100,0 

12.7. Rozdział 75495 – Pozostała 
działalność 558,7 200,0 442,8 422,4 0,0 75,6 211,2 95,4 

13. Dział 755 – Wymiar 
sprawiedliwości 11 324,6 12 012,0 12 012,0 11 922,9 0,0 105,3 99,3 99,3 

13.1 Rozdział 75515 – Nieodpłatna 
pomoc prawna 11 324,6 12 012,0 12 012,0 11 922,9 0,0 105,3 99,3 99,3 

14. 

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

532,0 0,0 25,7 25,7 0,0 4,8 - 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 

532,0 0,0 25,7 25,7 0,0 4,8 - 100,0 

15. Dział 758 – Różne 
rozliczenia 8 213,6 6 363,0 9 123,6 8 869,6 0,0 108,0 139,4 97,2 

15.1. Rozdział 75814 – Różne 
rozliczenia finansowe 7 711,5 2 675,0 8 310,2 8 308,7 0,0 107,7 310,6 100,0 

15.2. Rozdział 75860 – Euroregiony 502,1 438,0 560,8 560,8 0,0 111,7 128,0 100,0 

16. Dział 801 – Oświata 
i wychowanie 232 594,6 30 826,0 232 712,9 230 023,4 0,0 98,9 746,2 98,8 

16.1. Rozdział 80101 – Szkoły 
podstawowe 10 193,2 0,0 4 743,8 4 710,1 0,0 46,2 - 99,3 

16.1.1. 

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

8 411,2 0,0 3 734,1 3 713,9 0,0 44,2 - 99,5 

16.2. Rozdział 80102 – Szkoły 
podstawowe specjalne 344,8 0,0 370,8 368,0 0,0 106,7 - 99,2 

16.3. 
Rozdział 80103 – Oddziały 
przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

7 684,7 0,0 7 832,4 7 781,8 0,0 101,3 - 99,4 

16.4. Rozdział 80104 – Przedszkola 147 196,1 0,0 152 712,1 152 398,7 0,0 103,5 - 99,8 

16.4.1. 

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

147 064,9 0,0 152 553,6 152 299,7 0,0 103,6 - 99,8 

16.5. Rozdział 80105 – Przedszkola 
specjalne 173,6 0,0 134,7 131,9 0,0 76,0 - 97,9 
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16.6. Rozdział 80106 – Inne formy 
wychowania przedszkolnego 544,1 0,0 411,1 402,6 0,0 74,0 - 97,9 

16.7. Rozdział 80115 – Technika 857,0 0,0 166,5 166,5 0,0 19,4 - 100,0 

16.8. Rozdział 80120 – Licea 
ogólnokształcące 294,1 0,0 201,5 193,1 0,0 65,7 - 95,8 

16.9. Rozdział 80132 – Szkoły 
artystyczne 58,0 0,0 14,0 14,0 0,0 24,1 - 100,0 

16.10. Rozdział 80136 – Kuratoria 
oświaty 19 606,0 21 673,0 22 373,3 21 919,0 0,0 111,8 101,1 98,0 

16.11. Rozdział 80146 – Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 571,4 7 814,0 3 360,1 3 220,7 0,0 563,7 41,2 95,9 

16.12. Rozdział 80147 – Biblioteki 
pedagogiczne 41,3 0,0 23,0 23,0 0,0 55,7 - 100,0 

16.13. Rozdział 80148 – Stołówki 
szkolne i przedszkolne 61,0 0,0 4 093,6 4 042,6 0,0 6627,2 - 98,8 

16.14. 

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 

1 344,2 0,0 1 770,0 1 766,2 0,0 131,4 - 99,8 

16.15. 

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

42 011,0 0,0 32 703,1 31 161,1 0,0 74,2 - 95,3 

16.15.
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 

40 184,0 0,0 30 836,3 29 582,8 0,0 73,6 - 95,9 

16.16. Rozdział 80195 – Pozostała 
działalność 1 596,9 1 339,0 1 802,9 1 724,1 0,0 108,0 128,8 95,6 

17. Dział 851 – Ochrona 
zdrowia 407 462,7 389 466,0 401 511,2 395 504,4 0,0 97,1 101,6 98,5 

17.1. Rozdział 85111 – Szpitale 
ogólne 25 999,9 0,0 4 673,5 3 829,0 0,0 14,7 - 81,9 

17.1.1. 

§ 6530 – Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
samorządu województwa 

13 979,3 0,0 1 613,6 1 613,6 0,0 11,5 - 100,0 

17.2. Rozdział 85132 – Inspekcja 
Sanitarna 96 441,8 96 275,0 108 880,8 108 248,0 0,0 112,2 112,4 99,4 

17.3. Rozdział 85133 – Inspekcja 
Farmaceutyczna 2 716,0 2 821,0 2 872,9 2 869,5 0,0 105,7 101,7 99,9 

17.4. Rozdział 85141 – Ratownictwo 
medyczne 221 245,4 228 757,0 230 426,7 227 019,8 0,0 102,6 99,2 98,5 
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17.4.1. 

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

219 310,7 228 757,0 230 426,7 227 019,8 0,0 103,5 99,2 98,5 

17.5. 

Rozdział 85144 – System 
Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego 

118,6 133,0 139,9 125,9 0,0 106,2 94,7 90,0 

17.6. Rozdział 85152 – Zapobieganie 
i zwalczanie AIDS 4,2 10,0 10,0 6,6 0,0 157,1 66,0 66,0 

17.7. 

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

57 525,4 59 248,0 51 245,5 50 425,9 0,0 87,7 85,1 98,4 

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 

57 267,3 59 000,0 50 948,8 50 146,5 0,0 87,6 85,0 98,4 

17.8. Rozdział 85195 – Pozostała 
działalność 2 719,7 2 222,0 3 261,9 2 979,7 0,0 109,6 134,1 91,3 

18. Dział 852 – Pomoc 
społeczna 377 695,6 318 419,0 389 866,3 376 623,3 0,0 99,7 118,3 96,6 

18.1. Rozdział 85202 – Domy 
pomocy społecznej 81 507,0 74 084,0 83 577,6 83 158,8 0,0 102,0 112,2 99,5 

18.1.1. 

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

81 504,9 74 084,0 83 575,2 83 156,4 0,0 102,0 112,2 99,5 

18.2. Rozdział 85203 – Ośrodki 
wsparcia 33 734,5 40 424,0 43 568,1 41 021,6 0,0 121,6 101,5 94,2 

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 

19 065,7 23 176,0 23 325,5 22 768,9 0,0 119,4 98,2 97,6 

18.2.2. 

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

14 221,3 17 248,0 17 926,3 17 473,7 0,0 122,9 101,3 97,5 

18.3. 
Rozdział 85205 – Zadania 
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

1 957,5 2 031,0 2 196,3 2 035,3 0,0 104,0 100,2 92,7 
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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 
społecznej 

15 711,7 8 722,0 8 589,1 8 155,3 0,0 51,9 93,5 94,9 

18.5. 

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

52 966,3 52 266,0 50 483,1 47 073,9 0,0 88,9 90,1 93,2 

18.5.1. 

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

52 429,2 52 266,0 49 939,6 46 611,0 0,0 88,9 89,2 93,3 

18.6. Rozdział 85215 – Dodatki 
mieszkaniowe 2 469,1 0,0 2 344,6 2 244,3 0,0 90,9 - 95,7 

18.7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 90 003,2 61 142,0 95 251,9 92 191,6 0,0 102,4 150,8 96,8 

18.7.1. 

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

90 003,2 61 142,0 95 251,9 92 191,6 0,0 102,4 150, 8 96,8 

18.8. Rozdział 85218 – Powiatowe 
centra pomocy rodzinie 51,8 0,0 51,8 48,5 0,0 93,6 - 93,6 

18.9. Rozdział 85219 – Ośrodki 
pomocy społecznej 53 832,3 47 856,0 54 410,9 54 139,3 0,0 100,6 113,1 99,5 

18.9.1. 

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

51 795,4 47 506,0 51 940,9 51 755,2 0,0 99,9 108,9 99,6 

18.10. 

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

409,6 0,0 599,2 435,9 0,0 106,4 - 72,8 

18.11. 
Rozdział 85228 – Usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

5 340,5 4 613,0 6 882,6 6 583,7 0,0 123,3 142,7 95,7 

18.12. Rozdział 85230 – Pomoc 
w zakresie dożywiania 33 943,6 26 331,0 33 252,6 31 062,0 0,0 91,5 118,0 93,4 

18.12.
1. 

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

33 943,6 26 331,0 33 252,6 31 062,0 0,0 91,5 118,0 93,4 
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Lp. Wyszczególnienie*  

2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

w tym 
niewy-
gasa-
jące 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

18.13. Rozdział 85231 – Pomoc 
dla cudzoziemców 125,9 50,0 29,6 29,0 0,0 23,0 58,0 98,0 

18.14. Rozdział 85278 – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 79,8 0,0 292,4 264,2 0,0 331,1 - 90,4 

18.15. Rozdział 85295 – Pozostała 
działalność 5 562,8 900,0 8 336,5 8 180,8 0,0 147,1 909,0 98,1 

19. 
Dział 853 – Pozostała 
zadania w zakresie polityki 
społecznej 

13 813,9 7 130,0 20 381,4 20 035,4 0,0 145,0 281,0 98,3 

19.1. 
Rozdział 85321 – Zespoły 
do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

11 453,1 7 130,0 15 275,8 14 980,1 0,0 130,8 210,1 98,1 

19.1.1. 

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

10 462,8 6 179,0 14 162,5 13 883,5 0,0 132,7 224,7 98,0 

19.2. Rozdział 85334 – Pomoc 
dla repatriantów 1 259,9 0,0 3 282,2 3 231,9 0,0 256,5 - 98,5 

19.3. Rozdział 85395 – Pozostała 
działalność 1 100,9 0,0 1 823,4 1 823,4 0,0 165,6 - 100,0 

20. Dział 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza 19 349,1 1 656,0 21 611,0 17 433,0 0,0 90,1 1052,7 80,7 

20.1. 

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

1 671,4 1 656,0 1 698,1 1 690,0 0,0 101,1 102,1 99,5 

20.2. Rozdział 85415 – Pomoc 
materialna dla uczniów 16 225,5 0,0 18 399,4 14 236,1 0,0 87,7 - 77,4 

20.2.1. 

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

15 343,0 0,0 16 601,5 12 977,9 0,0 84,6 - 78,2 

20.3. 
Rozdział 85416 – Pomoc 
materialna dla uczniów 
o charakterze motywacyjnym 

1 134,1 0,0 1 206,5 1 206,5 0,0 106,4 - 100,0 

20.4. Rozdział 85495 – Pozostała 
działalność 298,1 0,0 307,0 300,4 0,0 100,8 - 97,9 

21. Dział 855 – Rodzina 3 704 784,2 3 485 190,0 4 874 306,4 4 815 208,8 0,0 130,0 138,2 98,8 

21.1 Rozdział 85501 – Świadczenie 
wychowawcze 2 280 360,4 2 129 173,0 3 346 706,4 3 326 825,8 0,0 145,9 156,2 99,4 

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 

2 280 360,4 2 129 173,0 3 346 655,6 3 326 775,0 0,0 145,9 156,2 99,4 
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2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

w tym 
niewy-
gasa-
jące 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

21.2. 

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

1 211 313,2 1 201 804,0 1 276 117,2 1 244 650,1 0,0 102,8 103,6 97,5 

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 

1 211 313,2 1 201 804,0 1 276 117,2 1 244 650,1 0,0 102,8 103,6 97,5 

21.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej 
Rodziny 100,4 0,0 334,0 291,0 0,0 289,8 - 87,1 

21.4. Rozdział 85504 – Wspieranie 
rodziny 155 152,0 105 136,0 161 978,1 159 572,2 0,0 102,8 151,8 98,5 

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 

149 160,8 103 611,0 154 624,3 152 408,7 0,0 102,2 147,1 98,6 

21.5. Rozdział 85505 – Tworzenie 
i funkcjonowanie żłobków 8 307,5 0,0 19 929,1 16 357,6 0,0 196,9 - 82,1 

21.6. 
Rozdział 85506 – Tworzenie 
i funkcjonowanie klubów 
dziecięcych 

267,9 0,0 2 620,2 1 958,7 0,0 731,1 - 74,8 

21.7. Rozdział 85507 – Dzienni 
opiekunowie 0,0 0,0 394,8 305,9 0,0 - - 77,5 

21.8. Rozdział 85508 – Rodziny 
zastępcze 41 994,9 34 498,0 41 397,6 41 080,1 0,0 97,8 119,1 99,2 

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 dzieci 

38 486,2 34 498,0 38 201,9 37 888,0 0,0 98,4 109,8 99,2 

21.9. Rozdział 85509 – Działalność 
ośrodków adopcyjnych 3 964,8 3 410,0 4 598,2 4 558,7 0,0 115,0 133,7 99,1 

21.10. 
Rozdział 85510 – Działalność 
placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych 

373,6 307,0 6 760,7 6 539,8 0,0 1750,5 2130,2 96,7 
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2018 2019 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

w tym 
niewy-
gasa-
jące 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

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 opiekunów 

0,0 7 326,0 9 211,4 8 913,5 0,0 - 121,7 96,8 

21.12. 

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

2 949,9 3 381,0 4 103,7 4 035,1 0,0 136,8 119,3 98,3 

21.13. Rozdział 85595 – Pozostała 
działalność 0,6 155,0 155,0 120,3 0,0 20050,0 77,6 77,6 

22. 
Dział 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

18 435,2 12 949,0 11 487,4 11 365,8 0,0 61,7 87,8 98,9 

22.1. 
Rozdział 90005 – Ochrona 
powietrza atmosferycznego 
i klimatu 

0,0 104,0 104,0 103,3 0,0 - 99,3 99,3 

22.2. Rozdział 90014 – Inspekcja 
Ochrony Środowiska 14 133,9 11 271,0 9 747,2 9 649,3 0,0 68,3 85,6 99,0 

22.3. 
Rozdział 90026 – Pozostałe 
działania związane 
z gospodarka odpadami 

0,0 0,0 25,0 1,9 0,0 - - 7,6 

22.4. Rozdział 90095 – Pozostała 
działalność 1 503,1 1 549,0 1 611,2 1 611,2 0,0 107,2 104,0 100,0 

23. 
Dział 921 – Kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

7 298,5 6 821,0 6 821,1 6 814,1 0,0 93,4 99,9 99,9 

23.1. 
Rozdział 92120 – Ochrona 
zabytków i opieka nad 
zabytkami 

3 370,5 2 886,0 2 786,1 2 786,1 0,0 82,7 96,5 100,0 

23.2. Rozdział 92121 – Wojewódzkie 
urzędy ochrony zabytków 3 928,0 3 935,0 4 035,0 4 028,0 0,0 102,5 102,4 99,8 

24. 

Dział 925 – Ogrody 
botaniczne i zoologiczne 
oraz naturalne obszary 
i obiekty chronionej 
przyrody 

1 991,0 2 060,0 2 060,0 2 004,0 0,0 100,7 97,3 97,3 

24.1. Rozdział 92502 – Parki 
krajobrazowe 1 944,1 2 010,0 2 010,0 1 956,7 0,0 100,6 97,3 97,3 

24.2. Rozdział 92503 – Rezerwaty 
i pomniki przyrody 46,9 50,0 50,0 47,3 0,0 100,9 94,6 94,6 

25. Dział 926 – Kultura 
fizyczna 0,0 0,0 1 220,5 1 220,5 0,0 - - 100,0 

25.1. Rozdział 92678 – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 0,0 0,0 1 220,5 1 220,5 0,0 - - 100,0 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, 
zweryfikowanych przez NIK. 
1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
3) W przypadku wystąpienia do końca 2019 r. wydatków niewygasających należy je uwzględnić w wykonaniu w kolumnie 6, 

jednocześnie w kolumnie 6a należy wskazać kwotę tych wydatków.  
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6.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/24 – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

08:05 
Przeciętne 
zatrudnie- 

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 

pełnozatru-
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 

pełnozatru- 
dnionego 

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

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3), w tym: 3 698 204 046,0 4 598,11 3 634 228 869,2 5 248,32 114,1 

Ogółem status 01 1 818 87 716,30 4 020,74 1 815 99 189,8 4 554,17 113,3 
Ogółem status 02 3 409,8 11 383,61 3 388,6 10 793,94 94,8 
Ogółem status 03 1 786 107 960,2 5 037,34 1 721 120 319,2 5 826,03 115,7 
Ogółem status 11  91 7 959,7 7 289,14 95 8 971,6 7 869,81 108,0 

1. Dział 010 – Rolnictwo 
i łowiectwo  453 24 729,7 4 549,24 445 28 052,1 5 253,19 115,5 

1.1. 

Rozdział 01023 – Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

27 1 448,0 4 469,04 27 1 636,0 5 049,33 113,0 

  status 01 2 202,7 8 444,17 2 207,2 8 631,50 102,2 
  status 03 25 1 245,3 4 151,03 25 1 428,8 4 762,75 114,7 

1.2. 
Rozdział 01032 – Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

97 5 619,3 4 827,55 94 6 168,7 5 468,68 113,3 

  status 01 9 472,0 4 370,31 7 461,9 5 498,63 125,8 
  status 03 88 5 147,3 4 874,32 87 5 706,8 5 466,27 112,1 

1.3. Rozdział 01033 – Wojewódz 
inspektoraty weterynarii 136 6 646,9 4 072,84 128 7 463,6 4 859,10 119,3 

  status 01 33 1 073,4 2 710,52 33 1 275,8 3 221,70 118,9 
  status 03 103 5 573,5 4 509,32 95 6 187,8 5 427,88 120,4 

1.4. Rozdział 01034 –Powiatowe 
inspektoraty weterynarii 189 10 790,3 4 757,64 192 12 530,0 5 438,37 114,3 

  status 01 8 281,8 2 935,49 9 349,3 3 234,06 110,2 
  status 03 181 10 508,5 4 838,19 183 12 180,7 5 546,78 114,6 

1.5. Rozdział 01095 – Pozostała 
działalność 4 225,2 4 692,56 4 253,8 5 287,85 112,7 

  status 01 4 225,2 4 692,56 4 253,8 5 287,85 112,7 

2. Dział 050 – Rybołówstwo 
i rybactwo 12 698,7 4 852,38 13 811,2 5 199,99 107,2 

2.1. Rozdział 05003 –Państwowa 
Straż Rybacka 12 698,7 4 852,38 13 811,2 5 199,99 107,2 

  status 01 12 698,7 4 852,38 13 811,2 5 199,99 107,2 
3. Dział 500 – Handel  84 4 634,7 4 597,86 83 5 077,8 5 098,23 110,9 

3.1. Rozdział 50001 – Inspekcja 
Handlowa 84 4 634,7 4 597,86 83 5 077,8 5 098,23 110,9 

  status 01 5 337,3 5 621,38 5 331,6 5 527,03 98,3 
  status 03 79 4 297,4 4 533,08 78 4 746,2 5 070,74 111,9 

4. Dział 600 – Transport 
i łączność 60 3 882,4 5 392,26 58 4 631,6 6 654,67 123,4 

4.1. Rozdział 60055 – Inspekcja 
Transportu Drogowego 60 3 882,4 5 392,26 58 4 631,6 6 654,67 123,4 

  status 01 6 422,5 5 868,58 5 419,6 6 993,80 119,2 
  status 03 54 3 459,9 5 339,34 53 4 212,0 6 622,67 124,0 

5. Dział 710 – Działalność 
usługowa 36 2 440,3 5 648,91 36 2 714,4 6 283,34 111,2 

5.1. Rozdział 71015 – Nadzór 
budowlany 36 2 440,3 5 648,91 36 2 714,4 6 283,34 111,2 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

08:05 
Przeciętne 
zatrudnie- 

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 

pełnozatru-
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie brutto 
na 1 

pełnozatru- 
dnionego 

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

  status 01 1 130,7 10 895,58 1 147,7 12 312,25 113,0 
  status 03 35 2 309,6 5 499,01 35 2 566,7 6 111,09 111,1 

6. Dział 750 – Administracja 
publiczna 1 039 62 401,4 5 004,92 1 028 70 757,4 5 735,85 114,6 

6.1. Rozdział 75011 – Urzędy 
wojewódzkie 946 57 485,8 5 063,93 940 64 991,5 5 761,66 113,8 

  status 01 155 7 961,4 4 280,30 160 9 466,5 4 930,33 115,2 
  status 02 3 409,8 11 383,61 3 388,6 10 793,94 94,8 
  status 03 788 49 114,6 5 194,02 777 55 136,4 5 913,38 113,8 

6.2. 
Rozdział 75081 – System 
powiadamiania 
ratunkowego 

93 4 915,6 4 404,87 88 5 765,9 5 460,15 124,0 

  status 01 91 4 738,0 4 339,04 86 5 563,5 5 391,03 124,2 
  status 03 2 177,6 7 400,38 2 202,4 8 432,46 113,9 

7. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

119 9 215,1 6 453,22 122 10 302,2 7 037,03 109,0 

7.1. 
Rozdział 75410 – Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

115 8 825,5 6 395,37 118 9 881,6 6 978,54 109,1 

  status 01 11 445,7 3 376,87 11 499,7 3 785,54 112,1 
  status 03 17 809,7 3 969,24 16 830,9 4 327,79 109,0 
  status 11  87 7 570,1 7 251,10 91 8 551,0 7 830,58 108,0 

7.2. Rozdział 75414 – Obrona 
cywilna 4 389,6 8 116,54 4 420,6 8 762,29 108,0 

  status 11  4 389,6 8 116,54 4 420,6 8 762,29 108,0 

8. Dział 801 – Oświata 
i wychowanie  206 14 288,1 5 779,95 212 15 939,4 6 265,46 108,4 

8.1. Rozdział 80136 – Kuratoria 
oświaty 206 14 288,1 5 779,95 212 15 939,4 6 265,47 108,4 

  status 01 25 1 301,9 4 339,60 23 1 283,0 4 648,49 107,1 
  status 03 181 12 986,2 5 978,90 189 14 656,4 6 462,24 108,1 

9. Dział 851 – Ochrona 
zdrowia 1 457 69 890,1 3 997,37 1 453 78 453,8 4 499,53 112,6 

9.1. Rozdział 85132 – Inspekcja 
Sanitarna 1 432 67 984,7 3 956,28 1 430 76 513,9 4 458,85 112,7 

  status 01 1 432 67 984,7 3 956,28 1 430 76 513,9 4 458,85 112,7 

9.2. Rozdział 85133 – Inspekcja 
Farmaceutyczna 23 1 807,6 6 549,30 21 1 837,1 7 290,19 111,3 

  status 01 2 219,4 9 142,92 2 212,7 8 861,46 96,9 
  status 03 21 1 588,2 6 302,29 19 1 624,4 7 124,79 113,1 

9.3. 

Rozdział 85144 – System 
wspomagania dowodzenia 
państwowego ratownictwa 
medycznego 

2 97,8 4 074,00 2 102,8 4 281,92 105,1 

  status 01 2 97,8 4 074,00 2 102,8 4 281,92 105,1 

10. 
Dział 853 – Pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej 

5 236,0 3 933,73 5 270,2 4 503,28 114,5 

10.1. 
Rozdział 85321 – Zespoły 
do spraw orzekania 
o niepełnosprawności  

5 236,0 3 933,73 5 270,2 4 503,28 114,5 

  status 01 5 236,0 3 933,73 5 270,2 4 503,28 114,5 
11. Dział 855 – Rodzina   38 2 050,7 4 497,14 49 2 830,7 4 814,16 107,0 
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Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 

08:05 
Przeciętne 
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nie  
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Przeciętne 
miesięczne 
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dzenie brutto 
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Przeciętne 
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na 1 

pełnozatru- 
dnionego 

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

11.1. 

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

38 2 050,7 4 497,14 49 2 729,5 4 642,06 103,2 

  status 01 2 66,0 2 751,42 7 303,0 3 606,76 131,1 
  status 03 36 1 984,7 4 594,13 42 2 426,5 4 814,62 104,8 

11.2. Rozdział 85595 – Pozostała 
działalność 0 0,0 0,0 0 101,2 0,0 - 

  status 03 0 0,0 0,0 0 101,2 0,0 - 

12. 
Dział 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

143 7 072,8 4 121,71 85 6 449,1 6 322,63 153,4 

12.1. Rozdział 90014 – Inspekcja 
Ochrony Środowiska 143 7 072,8 4 121,71 85 6 449,1 6 322,63 153,4 

  status 01 8 497,2 5 179,56 5 356,2 5 936,10 114,6 
  status 03 135 6 575,6 4 059,03 80 6 092,9 6 346,79 156,4 

13. 
Dział 921 – Kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

46 2 505,7 4 539,38 45 2 579,3 4 776,46 105,2 

13.1. Rozdział 92121 –Wojewódzkie 
urzędy ochrony zabytków 46 2 505,7 4 539,38 45 2 579,3 4 776,46 105,2 

  status 01 5 323,6 5 393,88 5 360,3 6 004,37 111,3 
  status 03 41 2 182,1 4 435,17 40 2 219,0 4 622,98 104,2 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,  zweryfikowanych 
przez NIK. 

1)  Według załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia 
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne 
funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.  
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  
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6.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/24 – WOJEWÓDZTWO 

ŚLĄSKIE  
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 2019 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 40 307,5 0,0 5 707,3 5 707,3 14,2 - 100,0 

1. 

Dział 754 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

36 782,7 0,0 5 707,3 5 707,3 15,5 - 100,0 

1.1. 

Program Operacyjny 
Infrastruktura 
i Środowisko  
2014–2020 

36 782,7 0,0 5 707,3 5 707,3  15,5 - 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 (Dz. U. poz. 198). 
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6.7.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów 
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 Rzeczpospolitej Polskiej 
12. Wojewoda Śląski 
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