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1. WPROWADZENIE 
W ramach części 85/26, której dysponentem był Wojewoda Świętokrzyski 
(Wojewoda), w 2019 r. finansowano – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi – zadania dotyczące: 
− ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrony ludności, 
− zarządzania kryzysowego oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk 

żywiołowych, 
− oświaty i wychowania, 
− wspierania rodziny, 
− obsługi administracyjnej obywatela, 
− zarządzania realizacją i wdrażania pozostałych programów finansowanych 

z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych, 
− wspierania transportu drogowego, 
− dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 
− ratownictwa medycznego. 
Wydatki w układzie zadaniowym realizowane były w ramach 16 funkcji 
państwa, 43 zadań, 77 podzadań i 135 działań. 

Budżet w części 85/26 był realizowany przez 37 dysponentów, z tego dwóch 
dysponentów II stopnia2 i 35 dysponentów III stopnia3. 

W 2019 r. w części 85/26 dochody wyniosły 71 127,6 tys. zł, w tym 
5503,4 tys. zł (7,7%) stanowiły dochody zrealizowane przez kontrolowane 
jednostki4. Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 
2 333 077,9 tys. zł. Wydatki kontrolowanych jednostek w kwocie 
52 632,3 tys. zł stanowiły 2,3% wydatków części 85/265. Ponadto z budżetu 
środków europejskich wydatkowano kwotę 5773,6 tys. zł, w tym 249,9 tys. zł 
(4,3%) w ramach kontrolowanych jednostek6. 

Zrealizowane w kontrolowanej części dochody budżetu państwa stanowiły 
0,02%7 łącznej kwoty dochodów budżetu państwa, a wydatki – 0,56%8 
wydatków budżetu państwa oraz 0,01% wydatków budżetu środków 
europejskich9. 

Szczegółowy wykaz kontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku nr 5.1. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10, pod względem legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności. Kontrole w jednostkach samorządu 
terytorialnego przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy, pod 
względem legalności, gospodarności i rzetelności. 

                                                           
 1  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 
 2  Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach, Świętokrzyski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach. 
 3  Kierownicy następujących jednostek: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kielcach (KW PSP), Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Inspekcji Handlowej w Kielcach, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach (WINB), Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach (ŚUW lub Urząd), 11 powiatowych inspektoratów sanitarnych oraz 13 powiatowych 
inspektoratów weterynarii. 

 4  ŚUW – 5260,4 tys. zł i WINB – 243,0 tys. zł. 
 5  ŚUW – 50 372,9 tys. zł i WINB – 2259,4 tys. zł. 
 6  Dotyczy wyłącznie WINB – 249,9 tys. zł.  
 7  Ustalono na podstawie informacji o wysokości zrealizowanych dochodów budżetu państwa 

według stanu na 13 marca 2020 r. 
 8  Ustalono na podstawie informacji o wysokości zrealizowanych wydatków budżetu państwa  

według stanu na 13 marca 2020 r. 
 9  Ustalono na podstawie informacji o wysokości zrealizowanych wydatków budżetu środków 

europejskich według stanu na 12 marca 2020 r. 
10  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. 

Cel kontroli 

Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa w 2019 r. w części 
85/26 – województwo 
świętokrzyskie. 

Zakres kontroli 

- analiza wykonania planu 
dochodów; 

- wykonanie wydatków 
budżetu państwa 
i budżetu środków 
europejskich, w tym 
rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych ze 
środków publicznych; 

- prawidłowość 
wykorzystania 
wybranych dotacji 
otrzymanych z budżetu 
państwa i budżetu 
środków europejskich; 

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

- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
Wojewodę w trybie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych1. 

Jednostki kontrolowane 
Urząd wojewódzki, 
wojewódzki inspektorat 
nadzoru budowlanego 
oraz pięciu beneficjentów 
dotacji, tj. komenda 
wojewódzka państwowej 
straży pożarnej i cztery 
jednostki samorządu 
terytorialnego (j.s.t.). 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2019 r. w części 85/26 −  województwo świętokrzyskie. 

Wydatki budżetu państwa i wydatki budżetu środków europejskich 
poniesiono z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi 
określonych w ufp i aktach wykonawczych. Środki publiczne wydatkowano 
w sposób celowy i gospodarny. W rezultacie wydatkowania środków 
osiągnięto cele prowadzonej działalności, zaplanowane w układzie 
zadaniowym wydatków. Oceny powyższej dokonano na podstawie 
szczegółowego badania wydatków w kwocie 7760,1 tys. zł, stanowiącej 0,3% 
wydatków części 85/2611. 

Analiza dokumentacji 20 zaległości o łącznej wartości 1570,1 tys. zł 
wykazała, że we wszystkich przypadkach czynności podjęte dla odzyskania 
należności były rzetelne i adekwatne do wielkości należności. 

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewłaściwym 
funkcjonowaniu w ŚUW mechanizmów kontroli zarządczej, związanych 
z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ponadto w Urzędzie nieterminowo zatwierdzono pod względem rzeczowym 
I finansowym część objętych analizą rozliczeń dotacji przedstawionych przez 
j.s.t. 

W WINB stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły kwestii związanych 
z udzieleniem zamówienia publicznego, zlecania czynności na podstawie 
umów cywilnoprawnych, likwidacji składnika majątkowego oraz 
niewłaściwego wykorzystania środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ) na wynagrodzenia. 

Kontrole przeprowadzone w j.s.t. ujawniły nieprawidłowość polegającą na 
nieterminowym przekazaniu szkołom, przez dwie gminy, środków z dotacji 
celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/26 
przedstawiona została w załączniku nr 5.2 do Informacji. 

Wojewoda rzetelnie, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, sprawował nadzór 
I kontrolę nad wykonywaniem budżetu w części 85/26. Stwierdzone 
w jednostkach podległych i u beneficjentów dotacji nieprawidłowości 
nie wpłynęły ani na ocenę nadzoru ani na ocenę ogólną. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
przez dysponenta części 85/26 łącznych sprawozdań za 2019 r. oraz 
sprawozdań jednostkowych ŚUW i WINB. 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/26 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych 
jednostek, tj. ŚUW i WINB (dysponenci III stopnia) były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. Przyjęte systemy kontroli zarządczej 
zapewniały w sposób racjonalny prawidłowość sporządzania sprawozdań 
budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych z uwzględnieniem sprawozdań 
dysponentów III stopnia. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno- 
-rachunkowym. 

                                                           
11  ŚUW – 7460,1 tys. zł, WINB – 300,0 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2019 r.  
w części 85/26  
− województwo 
świętokrzyskie 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/26  
– WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 
Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 85/26 – województwo świętokrzyskie została ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego oraz badania skuteczności podejmowanych przez 
dysponenta działań windykacyjnych. 

Zrealizowane dochody w części 85/26 wyniosły 71 127,6 tys. zł i były wyższe o 12,4% od kwoty 
planowanej. Nadwyżka dotyczyła dochodów, których wysokość była trudna do dokładnego oszacowania 
na etapie planowania budżetu. W porównaniu do 2018 r. wykonanie dochodów było wyższe 
o 2604,0 tys. zł, tj. o 3,8%. 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych (stanowiącymi 94,3% wartości ogółem) były: 
– dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t. (§ 2350) w kwocie 
42 570,0 tys. zł (59,9%), w tym 28 140,0 tys. zł z tytułu gospodarowania przez j.s.t. nieruchomościami 
Skarbu Państwa. Wpływ na wyższą od planowanej o 5403,0 tys. zł (14,5%) realizację dochodów w tym 
paragrafie klasyfikacji budżetowej miała przede wszystkim większa skuteczność działań komorniczych w 
egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej; 
– wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 12 565,1 tys. zł (17,7%), w tym 11 530,4 tys. zł z tytułu 
opłat pobieranych przez powiatowe inspekcje weterynaryjne m.in. za kontrolę zwierząt, nadzór nad 
rozbiorem i przetwórstwem mięsa. Niższa od planowanej o 2789,6 tys. zł (19,5%) realizacja tych 
dochodów wynikała przede wszystkim z tego, iż jeden z dużych zakładów specjalizujących się w produkcji 
mięsa oraz wyrobów przetworzonych, które podlegają nadzorowi inspekcji weterynaryjnej przeniósł 
część swojej produkcji do innego województwa; 
– wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 4709,4 tys. zł (6,6%), z tego 3093,8 tys. zł z tytułu usług 
realizowanych przez inspekcję sanitarną m.in. badań laboratoryjnych. Wyższa od planowanej 
o 214,8 tys. zł (7,5%) realizacja tych dochodów wynikała z rozszerzenia zakresu badań oraz zwiększenia 
ilości wykonanych usług zleconych; 
– wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych (§ 0930) w kwocie 4380,8 tys. zł 
(6,2%); 
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 2857,7 tys. zł (4%), z tego 
1273,6 tys. zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. 

Dochody ŚUW (dysponenta III stopnia) wyniosły 5260,4 tys. zł i stanowiły 118,9% planu po zmianach  
i 101,1% dochodów osiągniętych w 2018 r. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu: opłat paszportowych  
i pozostałych opłat konsularnych – 4380,8 tys. zł oraz wpływów z różnych opłat w kwocie 345,5 tys. zł. 
Dochody ŚUW stanowiły 7,4% dochodów ogółem w części 85/26. 

Na 2019 r. nie planowano uzyskiwanie dochodów budżetu państwa przez WINB. Zrealizowane dochody 
wyniosły 243,0 tys. zł (§ 0970) i pochodziły głównie z kar pieniężnych nałożonych przez 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na producentów, oraz opłat z tytułu 
kosztów dotyczących badań wyrobów budowlanych. Dochody WINB stanowiły 0,3% dochodów ogółem 
w części 85/26. 

Dane dotyczące dochodów budżetowych przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik nr 5.3 
do Informacji. 

Na koniec 2019 r. w części 85/26 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 420 304,1 tys. zł, 
w tym zaległości netto 415 092,4 tys. zł. W porównaniu do 2018 r. należności ogółem były wyższe 
o 25 027,9 tys. zł, tj. o 6,3%, a zaległości netto wyższe o 25 678,4 tys. zł, tj. o 6,6%. Wzrost ten wynikał ze 
zwiększenia należności pozostałych do zapłaty z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
o 25 246,3 tys. zł (zaległości netto z ww. tytułów wzrosły o 25 863,9 tys. zł). Należności te stanowiły 
95,4% wszystkich należności ogółem. 
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Na koniec 2019 r. w ŚUW (dysponent III stopnia) wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
1614,0 tys. zł, w tym zaległości 1571,7 tys. zł. W porównaniu do 2018 r. należności były wyższe 
o 86,2 tys. zł, tj. o 5,6%, a zaległości wyższe o 89,3 tys. zł, tj. o 6%. 

Należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły na koniec 2019 r. w WINB. 

Stan tych należności w pozostałych jednostkach podległych wyniósł na koniec 2019 r. w: Wojewódzkim 
Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Kielcach  
– 33,8 tys. zł, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach – 33,5 tys. zł, 
Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach – 37,2 tys. zł, Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 
Handlowej w Kielcach – 63,5 tys. zł, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Kielcach  
– 3,8 tys. zł, KW PSP – 16,4 tys. zł, Kuratorium Oświaty w Kielcach – 47,1 tys. zł, Świętokrzyskim 
Państwowym Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym w Kielcach – 3603,4 tys. zł. W Wojewódzkim 
Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach oraz Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach 
takie należności nie wystąpiły. 

Zbadano dokumentację 20 zaległości12, o łącznej wartości 1570,1 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że we wszystkich przypadkach czynności podejmowane przez Urząd dla odzyskania 
należności były rzetelne i adekwatne do wielkości należności. 

W Urzędzie opracowano procedurę umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności. Zgodnie z jej 
postanowieniami, Zespół ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty 
i odraczania należności opiniuje możliwość umorzenia, rozłożenia na raty i odraczania terminu płatności 
należności. 

Łączna kwota umorzonych w 2019 r. należności wyniosła 703,7 tys. zł. 

Zbadano dokumentację czterech należności umorzonych w części o najwyższej wartości (badana próba 
o łącznej wartości 137,5 tys. zł stanowiła 19,5% umorzonych należności) oraz dwóch rozłożonych na raty 
(badana próba o łącznej wartości 9,0 tys. zł stanowiła 100% rozłożonych na raty należności). 
Stwierdzono, że postępowano zgodnie z przepisami prawa i przyjętą procedurą, a należności ujęto 
w księgach rachunkowych prawidłowo. 

W 2019 r. nie wystąpiły należności, które uległy przedawnieniu. 

W Urzędzie monitorowano terminy przedawnienia należności w oparciu o ewidencję należności Skarbu 
Państwa prowadzoną w księgach rachunkowych (ewidencja księgowa syntetyczna i analityczna) oraz 
dodatkowo w rejestrze należności (ewidencja pomocnicza). 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W ustawie budżetowej na rok 2019 wydatki budżetu państwa w części 85/26 zostały zaplanowane 
w wysokości 1 762 009,0 tys. zł. W trakcie roku wydatki te zostały zwiększone środkami w wysokości 
623 378,7 tys. zł, w tym pochodzącymi z: rezerw celowych budżetu państwa w wysokości 
366 452,2 tys. zł, rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 8881,0 tys. zł, części 42 Sprawy wewnętrzne  
o 1548 tys. zł oraz przyznanymi decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa  
w wysokości 240 690,9 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 2 363 358,4 tys. zł. 

Środkami pochodzącymi z rezerw celowych i rezerwy ogólnej budżetu państwa zwiększono: dotacje 
i subwencje o 283 013,6 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 359,8 tys. zł, wydatki bieżące  
o 23 314,7 tys.  zł i wydatki majątkowe o 74 418,5 tys. zł. 

W trakcie roku, na podstawie: 
a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych 

dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 201913 zmniejszono wydatki o środki  
w kwocie 2158,0 tys. zł (środki te zostały przeniesione do części 41 Środowisko); 

b) decyzji Ministra Finansów zmniejszono wydatki o środki w kwocie 14 097,6 tys. zł odzwierciedlające 
zmniejszenie planu wydatków dysponenta części 85/26 z wydatków zablokowanych na podstawie  
art. 177 ust. 1 ufp. 
                                                           
12  Doboru próby dokonano w sposób celowy uwzględniając m.in. kwotę zaległości. 
13  Dz. U. poz. 344. 
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Wydatki w części 85/26 zrealizowane zostały w kwocie 2 333 077,9 tys. zł, co stanowiło 98,7% planu  
po zmianach. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków o 174 827,5 tys. zł, tj. o 8,1%. 
Główną przyczyną wzrostu wydatków w części 85/26 było wprowadzenie od 1 lipca 2019 r. zmian 
w Programie Rodzina 500+, przyznających świadczenie także na pierwsze dziecko. 

Wydatki poniesione przez ŚUW (dysponent III stopnia) w kwocie 50 372,9 tys. zł stanowiły 2,2% wydatków 
w części 85/26. Zrealizowano je na poziomie 96% planu po zmianach. W porównaniu do 2018 r. 
wydatki te były wyższe o 5538,6 tys. zł, tj. o 12,4%. 

Wydatki poniesione przez WINB (dysponent III stopnia) w kwocie 2259,4 tys. zł stanowiły 0,09% 
wydatków w części 85/26. Zrealizowano je na poziomie 96,7% planu po zmianach. W porównaniu  
do 2018 r. wydatki te były wyższe o 474,6 tys. zł, tj. o 26,6 %. 

Wojewoda, na podstawie art. 177 ufp, zablokował wydatki budżetowe w kwocie 20 595,0 tys. zł. 
Przyczynami blokowania było niewykorzystanie środków przeznaczonych m.in. na: 
− pokrycie kosztów prac związanych z realizacją projektów scalania gruntów w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w szczególności ze względu na opóźnienia w realizacji prac 
scaleniowych w powiatach jędrzejowskim i włoszczowskim – 8110,4 tys. zł; 

− realizację przez powiat konecki zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Baryczy ze względu na fakt, że powiat ten zrezygnował z realizacji tego zadania, 
gdyż wartość złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znacznie 
przewyższała zabezpieczone na ten cel środki i nie było możliwości ich zwiększenia z budżetu 
powiatu – 2425,4 tys. zł; 

− dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole  
i w domu na lata 2019-2023, w szczególności ze względu na potrzeby niższe niż początkowo 
zakładano – 2014,6 tys. zł; 

− pokrycie dopłat do biletów ulgowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, 
w szczególności ze względu na potrzeby niższe niż początkowo zakładano – 1038,2 tys. zł; 

− finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy 
metodycznego, w szczególności ze względu na późne wejście w życie rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli14  
– 970,1 tys. zł. 

U dysponenta części 85/26 prawidłowość wykorzystania środków z rezerw budżetowych zbadano  
na próbie 15,8% kwoty wszystkich zmian dokonanych w wyniku rozdysponowania rezerw celowych  
i rezerwy ogólnej.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przeniesienie środków z rezerw celowych na: 
− wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem 

szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych oraz realizację rządowego programu Aktywna tablica w kwocie 22 665 tys. zł; 

− realizację wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019–2023 w kwocie 
8383,0 tys. zł; 

− realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 3098,5 tys. zł; 
− realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2017–2020 w kwocie 11 462 tys. zł; 
− realizację zadań w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 5773,5 tys. zł15 
oraz z rezerwy ogólnej na realizację ośmiu zadań w łącznej kwocie 8881,0 tys. zł, było celowe i wynikało  
z faktycznych potrzeb. Zmiany w planie finansowym wprowadzono po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu 
planu wydatków. Otrzymane środki budżetowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Z kwoty 
60 263,0 tys. zł nie wykorzystano 5202,0 tys. zł, co stanowiło 8,6% środków z rezerw objętych badaniem. 
Niewykorzystanie tych środków wynikało m.in. z niższych niż początkowo zakładano potrzeb oraz 
oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. 

Dane dotyczące wydatków budżetowych zaprezentowano w tabeli stanowiącej załącznik nr 5.4 
do Informacji. 

Dotacje 
W ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano dotacje ogółem w wysokości 1 599 689,0 tys. zł. 
W trakcie roku zwiększono dotacje do 2 178 437,7 tys. zł (tj. o 36,2%). Dysponent części 85/26 
wykorzystał dotacje w kwocie ogółem 2 152 734,5 tys. zł, tj. 98,8% planu po zmianach. Wykorzystanie 
                                                           
14  Dz. U. poz. 1045. 
15  Badaniem objęto trzy decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie środków europejskich na 2019 r. 
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dotacji w 2019 r. było wyższe niż w roku poprzednim o 159 444,8 tys. zł (8%) i stanowiło 92,3% 
wydatków ogółem. 

Dotacje podmiotowe z przeznaczeniem dla spółek wodnych zaplanowane w kwocie 944,0 tys. zł, zostały 
wykorzystane w 99,8% na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.  
W porównaniu do 2018 r. kwota przekazanych dotacji była wyższa o 294,0 tys. zł (45,2%). 

W 2019 r. nie planowano i nie przekazywano dotacji przedmiotowych. 

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych zrealizowano w kwocie 4214,6 tys. zł, tj. w 99,4%. Środki te przeznaczono na sfinansowanie 
lub dofinansowanie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (1637,8 tys. zł), wsparcia rodziny 
(712,5 tys. zł), edukacyjnej opieki wychowawczej (705,1 tys. zł), pomocy społecznej (509,9 tys. zł), zadań 
zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczonym do sektora finansów 
publicznych dotyczących oświaty i wychowania (439,5 tys. zł), bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej (209,8 tys. zł). 

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących 
realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych związane z ratownictwem 
medycznym wykorzystano w kwocie 66 171,8 tys. zł, tj. w 99,9%. 

Dotacje dla j.s.t. zostały zrealizowane przez gminy w wysokości 1 780 982,8 tys. zł (98,7% planu 
po zmianach), powiaty – 243 150,4 tys. zł (99,1%), samorząd województwa świętokrzyskiego  
– 57 272,9 tys. zł (99,5%). 

Na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wykorzystano kwotę 
1 747 811,8 tys. zł (84% dotacji celowych dla j.s.t. ogółem), w tym gminy wydatkowały 1 553 635,5 tys. zł, 
powiaty – 164 821,9 tys. zł, samorząd województwa – 29 354,4 tys. zł. 

Na realizację zadań własnych j.s.t. wykorzystały dotacje w wysokości 322 302,7 tys. zł (co stanowiło 
15,5% dotacji celowych dla j.s.t. ogółem), z tego gminy wydatkowały 223 332,9 tys. zł, powiaty  
– 76 444,2 tys. zł, a samorząd województwa świętokrzyskiego – 22 525,6 tys. zł. 

Na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień zawartych przez gminy 
i powiaty z Wojewodą wydatkowano 1917,3 tys. zł, z tego gminy wydatkowały 900,6 tys. zł, a powiaty  
– 1016,7 tys. zł. 

U dysponenta części 85/26 szczegółowym badaniem objęto dobrane w sposób celowy dotacje w kwocie 
352 777,8 tys. zł, stanowiące 16,4% dotacji ogółem, przeznaczone na: 
− dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  

– 75 832,9 tys. zł; 
− dofinasowanie wypłat zasiłków stałych – 49 345,0 tys. zł; 
− dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 15 030,8 tys. zł; 
− wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 413,3 tys. zł; 
− domy pomocy społecznej – 42 720,1 tys. zł; 
− obsługę ośrodków pomocy społecznej – 13 532,3 tys. zł; 
− realizację rządowego programu Dobry Start – 42 588,7 tys. zł; 
− finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

– 25 183,6 tys. zł; 
− dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego – 38 204,3 tys. zł; 
− dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  

– 7907,8 tys. zł; 
− realizację rządowego programu Aktywna tablica – 1732,8 tys. zł; 
− zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej – 38 281,5 tys. zł; 
− realizację rządowego programu Maluch+16 – 2004,7 tys. zł. 

Wielkość naliczonych do wypłaty kwot dotacji została określona prawidłowo. Środki przekazano 
w terminach umożliwiających ich wykorzystanie. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 
Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że rozliczenia dotacji dotyczące pięciu (17,2%) z 29 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na realizację programu Maluch+ oraz ok. 15%17 zadań 
związanych z usunięciem skutków klęsk żywiołowych zatwierdzono pod względem rzeczowym  

                                                           
16  Moduł 2. 
17  Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nie było możliwości dokładnego określenia liczby rozliczeń po terminie. 
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i finansowym po upływie 30 dni od dnia ich przedstawienia przez j.s.t. Było to niezgodne z art. 152 ust. 2 
ufp18. Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW oraz kierownicy oddziałów tego wydziału 
odpowiedzialni za nadzór nad realizacją tych zadań wyjaśnili, że przekroczenie tego terminu wynikało ze 
spiętrzenia zadań, absencji chorobowych oraz odejścia pracownika z pracy. 

W czterech gminach, tj. Kazimierzy Wielkiej, Ostrowcu Świętokrzyskim, Połańcu i Sędziszowie, dokonano 
oceny wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa (część 85/26 – województwo świętokrzyskie) 
udzielonych w 2019 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  
i materiałów ćwiczeniowych, dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu Aktywna tablica19 
oraz dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 320. 
Stwierdzono, że gminy prawidłowo zaplanowały i wykorzystały objęte badaniem dotacje. Kontrola 
wykazała nieprawidłowość polegającą na nieterminowym przekazaniu przez gminę Ostrowiec 
Świętokrzyski pięciu, a przez gminę Sędziszów trzem szkołom21 środków z dotacji celowej z budżetu 
państwa w kwocie odpowiednio 69,2 tys. zł i 11,3 tys. zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przekazanie tej dotacji nastąpiło z 46-dniowym 
(gmina Ostrowiec Świętokrzyski) i 3-dniowym (gmina Sędziszów) opóźnieniem. Prezydent Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego wyjaśnił, że zawarcie umów dotacyjnych i przekazanie środków mogło 
nastąpić dopiero po uchwaleniu zmian w budżecie gminy przez Radę Miasta. Burmistrz Sędziszowa 
powód opóźnienia tłumaczył pomyłką. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w części 85/26 w 2019 r. wyniosły 1504,2 tys. zł, tj. 95,9% planu  
po zmianach i w porównaniu do 2018 r. były niższe o 82,4 tys. zł. Ze środków tych sfinansowano  
m.in. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (środki 
higieny osobistej, odzież ochronna, woda mineralna) oraz ekwiwalenty za te świadczenia (okulary 
ochronne, teczki służbowe), ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników 
oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 513,7 tys. zł; stypendia Prezesa Rady 
Ministrów dla uczniów – 359,8 tys. zł; nagrody kuratora oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze – 228,0 tys. zł; renty zasądzone na podstawie wyroków sądowych  
– 241,3 tys. zł; równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom: za remont lokalu mieszkalnego i za 
brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłaty do ich wypoczynku i ich rodzin – 154,0 tys. zł. 

W ŚUW (dysponent III stopnia) świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2019 r. wyniosły 171,9 tys. zł,  
tj. 76,4% planu po zmianach i były niższe o 19,1 tys. zł w porównaniu do 2018 r. Wydatki poniesiono  
m.in. na: wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie i pranie odzieży – 105,2 tys. zł, dopłaty do zakupu 
okularów do pracy przy monitorach ekranowych – 43,3 tys. zł, zakup wody mineralnej i posiłków 
regeneracyjnych – 16,7 tys. zł, zwrot kosztów przejazdu dla członków Wojewódzkiej Komisji  
ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – 6,7 tys. zł. 

W WINB (dysponent III stopnia) świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2019 r. wyniosły 8,2 tys. zł,  
tj. 100,0% planu po zmianach i były niższe o 0,3 tys. zł w porównaniu do 2018 r. Wydatki poniesiono  
m.in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 
Zrealizowane w części 85/26 wydatki bieżące wyniosły 170 902,3 tys. zł (tj. 97,5% planu po zmianach)  
i były wyższe od wykonania w 2018 r. o 17 259,1 tys. zł (o 11,2%). Dominującą pozycję w tej grupie 
wydatków stanowiły wynagrodzenia w kwocie 101 710,9 tys. zł (59,5%) oraz zakupy materiałów  
i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych w kwocie 26 820,8 tys. zł (15,7%). 

Zrealizowane w ŚUW (dysponent III stopnia) wydatki bieżące wyniosły 50 372,9 tys. zł (tj. 96% planu po 
zmianach) i były wyższe od wykonania w 2018 r. o 5538,6 tys. zł (o 12,4%). Dominującą pozycję w tej 
grupie wydatków stanowiły wynagrodzenia w kwocie 28 034,6 tys. zł (55,6%) oraz zakupy materiałów  
i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych w kwocie 9944,5 tys. zł (19,7%). 

                                                           
18  Od strony formalnej stwierdzona nieprawidłowość nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonej  

w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, ze zm.), jednak z uwagi na istnienie okoliczności świadczących o tym, że stopień szkodliwości czynu 
dla finansów publicznych był znikomy (art. 28 ustawy), odstąpiono od zawiadomienia o powyższym właściwego rzecznika 
dyscypliny finansów publicznych. Stanowisko to NIK zaprezentowała w wystąpieniu pokontrolnym przesłanym Wojewodzie. 

19  Nie dotyczy gminy Sędziszów. 
20  Nie dotyczy gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 
21  Gminy te były organem rejestrowy dla tych szkół. 
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Zrealizowane w WINB (dysponent III stopnia) wydatki bieżące wyniosły 2152,4 tys. zł (tj. 96,5% planu po 
zmianach) i były wyższe od wykonania w 2018 r. o 376,1 tys. zł (o 21,2%). Dominującą pozycję w tej 
grupie wydatków stanowiły wynagrodzenia w kwocie 1395,0 tys. zł (64,8%) oraz zakupy materiałów  
i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych w kwocie 275,8 tys. zł (12,8%). 

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r.22 w części 85/26, wyniosło 1643 osoby i było niższe w porównaniu do 
przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. o 12 osób (tj. o 0,7%). Zmniejszenie zatrudnienia wystąpiło  
w pierwszej grupie zatrudnionych23 (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wnagrodzeń) o siedem 
osób oraz trzeciej (członkowie korpusu służby cywilnej) o sześć osób. 

Stan zatrudnienia na koniec 2019 r. wyniósł 1681 osób i był o 12 osób wyższy od stanu na koniec 2018 r. 
Zwiększenie stanu zatrudnienia w porównaniu do 2018 r. związane było m.in. z uzyskaniem przez 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach oraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  
w Kielcach etatów na realizację nowych zadań24 oraz powrotem do pracy osób, które przebywały  
na urlopach macierzyńskim lub wychowawczym. 

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w ŚUW (dysponent III stopnia) wyniosło 477 osób25 i było wyższe  
w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. o cztery osoby (o 0,8%). Zatrudnienie na koniec 
2019 r. wyniosło 485 osób, tj. o 10 więcej niż na koniec 2018 r. 

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w WINB (dysponent III stopnia) wyniosło 22 osoby i było wyższe  
w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2018 r. o jedną osobę (o 4,5%). Zatrudnienie na koniec 
2019 r. wyniosło 21 osób, tj. o jedną więcej niż na koniec 2018 r. 

W 2019 r. wydatki na wynagrodzenia26 w części 85/26 wyniosły 101 710,9 tys. zł (tj. 99,5% planu 
po zmianach) i wzrosły w porównaniu do 2018 r. o 12 718,1 tys. zł (14,3%). Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego w 2019 r. wyniosło 5158,80 zł 
i w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w 2018 r. było wyższe o 677,80 zł (tj. o 15,1%). 

W 2019 r. u dysponenta części 85/26 sfinansowano podwyżki wynagrodzeń środkami pochodzącymi  
z rezerw celowych, w tym z: 
− poz. 44 Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę 

dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych przekazano 
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach środki na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi w kwocie 95,8 tys. zł; ze środków tych kwota 80,1 tys. zł została wykorzystana  
na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. dla 12 pracowników; 

− poz. 49 Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym 
systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych przekazano: 
a) Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Kielcach środki na wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi w kwocie 61,7 tys. zł; ze środków tych kwota 49,2 tys. zł została wykorzystana  
na podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r. dla 43 pracowników, 

b) Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Kielcach środki na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi w kwocie 208 tys. zł; ze środków tych kwota 174 tys. zł została wykorzystana na 
podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r. dla 66 pracowników, 

c) ŚUW środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2320,2 tys. zł; ze środków tych 
kwota 1659,2 tys. zł została wykorzystana na podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r. dla 537 
pracowników; 

− poz. 69 Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 przekazano KW PSP środki na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi w kwocie 310,0 tys. zł; środki te zostały wykorzystane na podwyżki wynagrodzeń 
od 1 stycznia 2019 r. dla 52 pracowników; 

− poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 
przekazano: 
a) Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Kielcach środki na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi w kwocie 116,3 tys. zł; ze środków tych kwota 96,7 tys. zł została wykorzystana  
na podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r. dla 33 pracowników, 

                                                           
22  W przeliczeniu na pełne etaty. 
23  Wg statusu zatrudnienia. 
24  Np. związanych z bezpieczeństwem higieny żywności oraz kontrolowaniem jakości paliw. 
25  W przeliczeniu na pełne etaty. 
26  Według rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 
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b) Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Kielcach środki na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi w kwocie 2156,0 tys. zł; ze środków tych kwota 914,9 tys. zł została wykorzystana 
na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. dla 39 pracowników. 

W 2019 r. wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie wyniosły 28 032,8 tys. zł (tj. 99% planu po zmianach)  
i były wyższe w porównaniu do 2018 r. o 3815,9 tys. zł (tj. o 15,6%). Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie na jednego pełnozatrudnionego w 2019 r. wynosiło 4892,90 zł i było wyższe  
od wynagrodzenia za 2018 r. o 625,20 zł (tj. o 14,6%).  

W 2019 r. wydatki na wynagrodzenia w WINB wyniosły 1395,0 tys. zł (tj. 99,8% planu po zmianach) i były 
wyższe w porównaniu do 2018 r. o 261,4 tys. zł (tj. o 23,1%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
na jednego pełnozatrudnionego w 2019 r. wynosiło 5284 zł i było wyższe od wynagrodzenia za 2018 r.  
o 786 zł (tj. o 17,5%). 

W 2019 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe27 i honoraria w części 85/26 wyniosły 12 960,9 tys. zł 
(91,1% planu po zmianach) i w porównaniu do 2018 r. zmniejszyły się o 1936,7 tys. zł (o 13%). 

ŚUW w 2019 r. zrealizował wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1190,8 tys. zł (78,0% planu 
po zmianach). Wydatki te były niższe od wykonanych w 2018 r. o 15,9 tys. zł (tj. o 1,3%). 

WINB w 2019 r. zrealizował wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52,5 tys. zł (100,0% planu 
po zmianach). Wydatki te były wyższe od wykonanych w 2018 r. o 12,2 tys. zł (tj. o 30,2%). 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 5.5 
do Informacji. 

Wydatki majątkowe 
Zrealizowane w części 85/26 wydatki majątkowe wyniosły 75 353,3 tys. zł (tj. 98,2% planu po zmianach) 
i były niższe od wykonania w 2018 r. o 54 615,4 tys. zł (o 42%). Powyższy spadek wydatków 
majątkowych związany był z tym, że nie realizowano dwóch programów, na które w 2018 r. 
wydatkowano łącznie 51 121,6 tys. zł. 

W planie finansowym ŚUW wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4505,0 tys. zł na realizację 
17 zadań. W trakcie roku zrezygnowano z siedmiu zadań o wartości 835,0 tys. zł (m.in. z zakupu agregatu 
prądotwórczego o wartości 370,0 tys. zł oraz zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpowodziowego  
o wartości 300,0 tys. zł), a wprowadzono do planu 14 nowych zadań o wartości 1425,0 tys. zł (m.in. zakup 
dwóch samochodów elektrycznych o wartości 476,0 tys. zł oraz zakup licencji bazodanowych Microsoft 
SQL lub równoważnych o wartości 149,0 tys. zł). Zmiany te były celowe. Na koniec 2019 r. plan wydatków 
majątkowych wyniósł 4293,0 tys. zł. 

W 2019 r. pięciokrotnie, na podstawie art. 171 ust. 3 i 4 ufp, występowano do Ministra Finansów o zgodę 
na dokonanie przeniesień polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych ŚUW jednorazowo  
o kwotę powyżej 100 tys. zł lub wydatków na inwestycje budowlane. W każdym z tych przypadków 
uzyskano zgodę, łącznie na kwotę 1170,0 tys. zł. Ze środków tych, ze względu na powstałe oszczędności  
w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, nie wykorzystano 301,0 tys.  zł. Środki te 
zostały zablokowane na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 ufp. 

Trzy zadania, z 24 zaplanowanych, nie zostały zrealizowane: 
− Urząd otrzymał 10 grudnia 2019 r. dokumentację projektową dotycząca zadania pn. Modernizacja 

rozdzielni głównej w budynku B. Z uwagi na duży zakres robót budowlanych związanych z tym 
zadaniem nie zostało ono wykonane w 2019 r.; 

− pierwotnie zamierzano zrealizować zadanie pn. Dostawa serwerów z systemem operacyjnym 
do obudowy kasetowej DELL M1000E poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro. Urząd po dokonaniu analizy zamówień tego samego rodzaju zrealizowanych w 2019 r. 
uznał, że nie można przeprowadzić postępowania w tym trybie; terminy wynikające z ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych28 (Pzp) wykluczyły możliwość przeprowadzenia w 
2019 r. stosownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 
przekroczyła ww. kwotę; 

− zadanie pn. Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Skrajna 61 nie zostało zrealizowane, ponieważ 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostało unieważnione, a nie 
było możliwości przeprowadzenia kolejnego do końca 2019 r. 

                                                           
27  Finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich. 
28  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
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Kwota 959,0 tys. zł przeznaczona na te zadania została zablokowana. Wydatki majątkowe ŚUW 
zrealizowano w kwocie 4283,0 tys. zł. 

Szczegółowym badaniem objęto realizację w 2019 r. wydatków przez ŚUW w kwocie 7460,1 tys. zł  
(co stanowiło tj. 14,8% wydatków zrealizowanych) oraz przez WINB w kwocie 300,0 tys. zł (13,3%).  
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planami 
finansowymi, na zakupy i usługi służące realizacji celów ww. jednostek oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

W ŚUW zbadano dokumentację trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych o łącznej wartości 
414,7 tys. zł. Objęte badaniem postępowania dotyczyły: 
− zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Elektronicznego Rejestru Spraw (145,1 tys. zł)29; 
− wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku przy ul. Skrajnej 61 

(109,5 tys. zł); 
− serwisu systemów TBD w 2019 r. (160,1 tys. zł). 

W dwóch postępowaniach nie zastosowano Pzp, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, ponieważ wartość 
tych zamówień nie przekroczyła, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 tys. euro. Trzecie30 
postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki31. We wszystkich badanych postępowaniach 
prawidłowo dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W części dotyczącej zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewłaściwym 
funkcjonowaniu mechanizmów kontroli zarządczej związanych z prowadzonymi postępowaniami  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wprowadzony w ŚUW system kontroli zarządczej dotyczący zamówień publicznych nie był w pełni 
skuteczny, o czym świadczą następujące ustalenia: 

a) Zamówienie publiczne pn. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw 
zostało udzielone niezgodnie z wynikającą z Podręcznika dla Beneficjenta projektu finansowanego  
w ramach FAMI32 zasadą konkurencyjności. Odnosiło się to do: skrócenia terminu na złożenie oferty 
przez potencjalnych wykonawców, nie złożenia oświadczeń o braku powiązań ze zwycięskim 
wykonawcą przez osoby, które wykonywały w imieniu Wojewody czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy oraz nie zawarciu w protokole z sesji 
badania ofert złożonych w postępowaniu wszystkich wymaganych treści. Dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców, który wystąpił z wnioskiem o wszczęcie tego postępowania wyjaśnił, 
że Oddział Zamówień Publicznych miał świadomość konieczności stosowania wymogów udzielania 
zamówień określonych w tym podręczniku, bowiem postępowania dotyczące zamówień 
współfinansowanych z tego funduszu przygotowywał od 2018 r. Ponadto wyjaśnił, że kierownik 
Oddziału ds. Zamówień Publicznych od 7 lutego 2018 r. jest członkiem Zespołu do spraw realizacji 
projektów współfinansowanych z FAMI33. Inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Zamówień 
Publicznych w Biurze Administracyjno-Gospodarczym (BAG), odpowiedzialna za przygotowanie 
dokumentacji dotyczącej tego zamówienia wyjaśniła, że nie miała pojęcia o istnieniu takiego 
podręcznika i nie dostała żadnych innych wytycznych w tej sprawie ani od wydziału merytorycznego 
ani od kierownika swojego oddziału. Kierownik Oddziału ds. Zamówień Publicznych wyjaśnił, 
że zamówienie realizowano zgodnie z procedurami wewnętrznymi udzielania zamówień, ponieważ 
wraz ze złożonym przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców wnioskiem o wszczęcie tego 
postępowania nie otrzymał dokumentów wskazujących na konieczność jego realizacji zgodnie  
z zasadą konkurencyjności. 

b) Wszczęcie trzech objętych analizą postępowań o udzielenie zamówienia na Serwis systemów TBD  
w 2019 r., Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku przy 
ul. Skrajna 61 i Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw nastąpiło  
z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio sześć, 11 i 13 dni w stosunku do terminu określonego  

                                                           
29  Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie 

Porozumienia finansowego nr PL/2017/FAMI/OG.7.20 dotyczącego projektu nr 20/7-2017/OG-FAMI Wdrożenie nowoczesnych 
narzędzi teleinformatycznych do obsługi obywateli państw trzecich w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

30  Tj. na serwis systemów TBD w 2019 r. (zamówienie udzielone w 2018 r.). 
31  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.b Pzp. 
32  http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fami/podrecznik-dla-beneficjenta/. W trakcie udzielania zamówienia obowiązywał 

Podręcznik ze stycznia 2019 r. (od 20 lutego do 15 września 2019 r.) i z sierpnia 2019 r. (od 16 września 2019 r.). 
33  Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw 

realizacji projektów współfinansowanych z FAMI, celem działalności Zespołu było wsparcie merytoryczne niezbędne  
do kompleksowej realizacji projektów współfinansowanych w ramach FAMI. Do zadań zespołu należało w szczególności 
przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektów. 
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§ 5 ust. 11 zarządzenia nr 28/2018 z dnia 13 marca 2018 r. Dyrektora Generalnego ŚUW w sprawie 
procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie34 i §1 ust. 9 załącznika nr 5 do 
zarządzenia nr 30/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dyrektora Generalnego ŚUW w sprawie procedur 
wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie35. Kierownik Oddziału ds. Zamówień 
Publicznych, odpowiedzialny za należyte planowanie, organizację i koordynowanie prac 
realizowanych przez pracowników oddziału wyjaśnił, że powodem tych opóźnień był nadmiar 
obowiązków skumulowanych w tym samym okresie. 

c) Analizą objęto 91 zamówień publicznych (10,2%), z 88836 przeprowadzonych w Urzędzie w 2019 r., 
których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Ustalono, 
że w 18 (19,8%) przypadkach trzy komórki organizacyjne37, przeprowadzające zamówienia publiczne 
we własnym zakresie nie poinformowały BAG o zamiarze ich wszczęcia. Zgodnie z § 1 ust. 4 
Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a ich wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro38, jeżeli komórki organizacyjne, 
przeprowadzają zamówienia we własnym zakresie, obligatoryjnie i bezzwłocznie w każdym 
przypadku informują BAG o zamiarze wszczęcia postępowania. Przyczyną niewypełnienia tych 
obowiązków – jak wynika z wyjaśnień dyrektorów tych komórek organizacyjnych ŚUW – była pilna 
potrzeba przeprowadzenia zamówienia lub przeoczenie. 

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ufp, celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności zgodności 
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. 

Funkcjonujący system kontroli zarządczej w niewystarczający sposób zapewniał rzetelną realizację zadań 
związanych z zamówieniami publicznymi, o czym świadczą również nieprawidłowości dotyczące 
zamówień publicznych stwierdzone podczas poprzednich kontroli NIK39 oraz kontroli prowadzonych 
przez Oddział Kontroli Finansowej ŚUW (OKF)40. 

 

Zobowiązania 
Zobowiązania w części 85/26 budżetu państwa na koniec 2019 r. wyniosły 9016,9 tys. zł i były wyższe  
o 930,0 tys. zł, tj. o 11,5% od kwoty zobowiązań na koniec 2018 r. Dotyczyły one przede wszystkim 
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażeń 
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych 
oraz nagrody rocznej dla funkcjonariuszy, wynagrodzeń bezosobowych i ich pochodnych (93,8%) oraz 
faktur za zakup energii, materiałów i usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania 
jednostek, których termin płatności przypadał na rok następny (5,1%). Największy wzrost zobowiązań 
dotyczył zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynosił 327,8 tys. zł. Na koniec 
2019 r. w części 85/26 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Zobowiązania ŚUW (2471,4 tys. zł) stanowiły 27,4% wszystkich zobowiązań w części 85/26 i dotyczyły 
przede wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

                                                           
34  Dotyczy zamówienia na Serwis systemów TBD w 2019 r. 
35  Dotyczy zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Skrajnej 61  

i Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw. 
36  Za wyjątkiem 94 zamówień bezpośrednio przeprowadzonych przez BAG. 
37  Biuro Wojewody (osiem przypadków) oraz Wydziały: Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (cztery przypadki), a także 

Organizacji i Kadr (sześć przypadków). 
38  Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 28/2018 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia  

13 marca 2018 r. w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Kielcach (obowiązujący do 13 marca 2019 r.) i nr 30/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (obowiązujący od 14 marca 2019 r.). 

39  Kontrola P/18/001 Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. wykazała, że cztery dokumenty dotyczące postępowania na zakup 
serwerów i urządzeń sieciowych zawierały informacje w części niezgodne ze stanem faktycznym. Kontrola P/19/001 Wykonanie 
budżetu państwa w 2018 r. wykazała m.in., że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę komputerów stacjonarnych  
i przenośnych zostało z opóźnieniem zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, niewłaściwie udokumentowano jego 
szacunkową wartość oraz nie dochowano należytej staranności w trakcie sporządzania protokołu z postępowania o udzielenie 
tego zamówienia publicznego. 

40  W toku kontroli prowadzonej przez OKF w grudniu 2016 r. stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na: niesporządzeniu 
pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego oraz brak oświadczenia 
jednego z członków komisji przetargowej złożonego na druku ZP-1. Podczas kontroli prowadzonej w grudniu 2017 r. 
stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na nierzetelnym sporządzaniu protokołu postępowania o udzielenie 
zamówienia. Natomiast w toku kontroli prowadzonej na przełomie listopada i grudnia 2019 r. stwierdzono uchybienia 
dotyczące przyjęcia kosztorysu inwestorskiego niespełniającego wymogów prawa. 
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Zobowiązania WINB (106,1 tys. zł) stanowiły 1,2% wszystkich zobowiązań w części 85/26 i dotyczyły 
przede wszystkim zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

Wydatki niewygasające 
Wojewoda wystąpił w grudniu 2018 r. do Ministra Finansów o uwzględnienie w wydatkach 
niewygasających z końcem roku 2018: 
− kwoty 600,9 tys. zł przeznaczonej na realizację przez powiat ostrowiecki zadania pn. Przebudowa  

i adaptacja pomieszczeń Zakładu Opieki Zdrowotnej dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu 
i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem; 

− kwoty 307,5 tys. zł przeznaczonej na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Sandomierzu zadania pn. Remont dachu na budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej 
z wyprowadzeniem instalacji wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń. 

Zgłoszone wydatki nie stanowiły wydatków, które w toku realizacji budżetu zostały zwiększone w trybie 
art. 171 ust. 3 i art. 173 ust. 2 ufp. Powyższe wydatki zostały ujęte 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 budżetowego41. Zadania te zostały zrealizowane w terminie określonym  
w przywołanym powyżej rozporządzeniu, a środki na ich realizację wykorzystano w całości i zgodnie  
z przeznaczeniem. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W 2019 r. plan wydatków budżetu środków europejskich został zwiększony o środki z rezerw celowych 
budżetu środków europejskich, do kwoty 5773,6 tys. zł. Badanie decyzji wprowadzających te zmiany 
wykazało, że przeniesienia środków były celowe, a kwoty zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem na realizację przez KW PSP dwóch projektów w ramach POIiŚ pn.: 
– Usprawnianie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I. W ramach tego projektu 

zakupiono: jeden samochód ratowniczo-gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno 
dostępnym terenie, dwa zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale 
dla ratownictwa drogowego oraz zestaw do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym; 

– Usprawnianie systemu ratownictwa na drogach – etap IV. W ramach realizacji tego projektu zakupiono 
m.in. pięć średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa 
drogowego.  

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich na koniec 2019 r. wynosiło 5773,6 tys. zł, tj. 100% 
planu po zmianach. 

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, Główny i Świętokrzyski Wojewódzki podpisali porozumienie, 
na mocy którego WINB został upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych dotyczących 
Planu Działań nadzoru budowlanego na lata 2019–2020 o numerze POIS.10.01.00-00-0700/19 w ramach 
Działania 10.1 oś priorytetowa X ‘Pomoc techniczna’ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 (Projekt). Celem Projektu było wsparcie ze środków POIiŚ – Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Uzyskane wsparcie miało 
mieć wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwolić na polepszenie nadzoru nad inwestycjami 
poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek 
wyrobów budowlanych. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wykorzystaniu  
w całości środków POIiŚ na wynagrodzenia, przyznanych WINB w celu zapewnienia odpowiedniego 
zaplecza kadrowego do przeprowadzania zwiększonej liczby kontroli realizowanych inwestycji 
finansowanych ze środków POIiŚ, w sytuacji gdy nie zmieniła się w 2019 r. liczba pracowników 
przeprowadzających kontrole inwestycji budowlanych w porównaniu do 2018 r. W związku  
z prowadzeniem w 2019 r. kontroli inwestycji w ramach POIiŚ, zmniejszyła się jednocześnie o 23 
kontrole, w porównaniu do 2018 r. liczba przeprowadzonych przez WINB kontroli pozostałych inwestycji 
budowlanych (w 2019 r. wyniosła 269, natomiast w 2018 r. – 292). Jednocześnie środki POIiŚ 
wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dziewięciu pracowników WINB, w tym sześciu 
przeprowadzających czynności kontrolne. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wyjaśniła, że nie zatrudniano nowych osób, bowiem nie posiadano pewności co do możliwości dalszego 
finansowania ich wynagrodzenia ze środków POIiŚ, gdyż pracownicy WINB zaliczają się do korpusu 
służby cywilnej. 

Szczegółowe dane dotyczące planowanych i zrealizowanych wydatków z budżetu środków europejskich 
przedstawia załącznik nr 5.6 do Informacji. 
                                                           
41  Dz. U. poz. 2346. 
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3.2.3. EFEKTY RZECZOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Analizę osiągniętych efektów rzeczowych przeprowadzono w ramach czterech poniższych funkcji budżetu 
w układzie zadaniowym, w których poniesiono łączne wydatki w wysokości 1 950 571,1 tys. zł, tj. 83,4% 
wydatków ogółem w części 85/26, w tym: 
− Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny – 198 872,8 tys. zł, finansując m.in. następujące 

zadania: 
a) interwencje ratowniczo-gaśnicze – 115 134,6 tys. zł, które w szczególności wydatkowano 

na likwidację 14 836 pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, 
b) szkolenia i akcje informacyjne w zakresie obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań  

– 942,5 tys. zł, które wydatkowano na przeprowadzenie 60 treningów systemu wykrywania 
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, a także przeszkolenie 300 osób w zakresie 
obrony cywilnej; 

− Edukacja, wychowanie i opieka – 70 515,5 tys. zł, finansując m.in. następujące zadania: 
a) nadzór pedagogiczny – 5124,1 tys. zł, które wydatkowano na zapewnienie skutecznego 

i efektywnego nadzoru pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek, 
b) wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych – 8580,2 tys. zł, które wydatkowano na zapewnienie uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjów bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia 
ogólnego, a także rozwijanie kompetencji czytelniczych i indywidualnych zainteresowań uczniów 
poprzez wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania, 

c) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1030,2 tys. zł, które wydatkowano 
na zapewnienie nauczycielom możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

d) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 10 504,2 tys. zł, które wydatkowano  
na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, 

e) realizację działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – 945,5 tys. zł, które wydatkowano w szczególności na zwiększenie udziału dzieci 
i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i w różnych formach wypoczynku, a także zapewnienie 
odpowiednich standardów wypoczynku dzieci i młodzieży, 

f) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku 
szkolnego – 38 246,9 tys. zł, które wydatkowano na zwiększenie dostępu do edukacji 
przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3–5 lat, 

g) rozwój infrastruktury systemu oświaty – 1106,7 tys. zł, które wydatkowano na tworzenie 
dzieciom i uczniom oraz nauczycielom warunków technicznych do nauki i pracy; 

− Środowisko – 10 611,9 tys. zł, finansując m.in. następujące zadania: 
a) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie ochrony środowiska – 5861,2 tys. zł, które 

wydatkowano na uzyskiwanie danych dotyczących zanieczyszczeń wody metalami na terenie 
województwa świętokrzyskiego, a także zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony 
środowiska, 

b) przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacjom ich skutków – 731,0 tys. zł, które 
wydatkowano na doposażenie jednostek PSP w sprzęt mający na celu ograniczenie zagrożeń  
i likwidację skażeń środowiska naturalnego, 

c) system zagospodarowania odpadów – 115,4 tys. zł, które w szczególności wydatkowano 
na zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia termicznego 
przekształcenia odpadów, składowania odpadów albo prowadzenia obiektu unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych, a także poprawę jakości środowiska, 

d) programy ochrony powietrza – 673,4 tys. zł, które w szczególności wydatkowano  
na doskonalenie technologii produkcji w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także 
zapewnienie prawidłowej gospodarki emisjami zanieczyszczeń do powietrza; 

− Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny – 1 670 570,9 tys. zł, finansując w szczególności 
następujące zadania: 
a) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 931 185,1 tys. zł, w tym na dotacje dla j.s.t. w kwocie 

929 479,8 tys. zł, z których sfinansowano 1 826 617 świadczeń wychowawczych, 
b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów  

– 493 218,5 tys. zł, w tym dotacje dla j.s.t. w kwocie 492 071,4 tys. zł, z których sfinansowano 
176 914 świadczeń rodzinnych, w tym m.in. wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń 
pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
zasiłków dla opiekunów, 

c) finansowanie, monitorowanie oraz kontrole realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej – 48 827,5 tys. zł, które wydatkowano na rozwój systemu wspierania 
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rodziny i pieczy zastępczej oraz utrzymanie wymaganego standardu opieki i wychowania oraz 
zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 

Analizę wykonania zadań, zgodnie z wyznaczonymi miernikami, przeprowadzono dla poniższych 
podzadań42: 
− dla podzadania Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego ustalono dwa mierniki: 

a) średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia, 
który zaplanowano na 10 min., a wyniósł 10 min. i 7 s, co było spowodowane m.in. utrudnieniami 
w ruchu spowodowanymi korkami na drogach, remontami, złym stanem dróg oraz trudnymi 
warunkami atmosferycznymi, 

b) stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli, 
zgodnie z planem powinien wynosić 160/40, a wyniósł 189/33, co było spowodowane tym, że w 
strukturach Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego było 189 
ratowników, a w województwie świętokrzyskim funkcjonowały 33 kąpieliska i miejsca do kąpieli 
dopuszczone do użytku publicznego w okresie letnim; 

− dla podzadania Obrona cywilna ustalono dwa mierniki: 
a) stosunek liczby przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania do liczby treningów zaplanowanych, powinien wynosić 60/60 i zadanie 
zrealizowano w 100%, 

b) stosunek liczby osób przeszkolonych w zakresie obrony cywilnej do liczby osób podlegających 
takiemu przeszkoleniu, powinien wynosić 300/300 i zadanie zrealizowano w 100%; 

− dla podzadania Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty ustalono dwa mierniki: 
a) stosunek liczby szkół i placówek, w których przeprowadzono kontrolę lub ewaluację do liczby szkół 

i placówek nadzorowanych, który powinien wynosić 607/1863 (32,6%), a który wyniósł 1510/1863 
(81,1%), co było spowodowane przeprowadzeniem powtórnych kontroli, 

b) stosunek łącznej liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby osób prowadzących 
kontrole i ewaluacje, który powinien wynosić 18 zadań/1 osobę i 607 zadań/34 osoby, a który 
wyniósł 44 zadania/1 osobę i 1510 zadań/34 osoby, co było spowodowane przeprowadzeniem 
powtórnych kontroli; 

− dla podzadania Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne ustalono dwa mierniki: 
a) stosunek liczby osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego lub zawodowego do 

ogólnej liczby osób przystępujących do tych egzaminów, który powinien wynieść 16794/21387 
(79%) i taki poziom osiągnął, 

b) liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych 
i pozaszkolnych, który osiągnął oczekiwany poziom i wyniósł 9142; 

− dla podzadania Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej 
ustalono dwa mierniki: 
a) stosunek liczby nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i dokształcania 

zawodowego do ogólnej liczby nauczycieli, który powinien wynieść 12217/27232 (44,86%), 
a który wyniósł 12217/27240 (44,84%), co było spowodowane zwiększeniem liczby nauczycieli 
ogółem, 

b) stosunek liczby nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w danym roku do liczby nauczycieli 
ogółem, który powinien wynosić 358/27232 (1,32%), a wyniósł 353/27240 (1,29%), co było 
spowodowane mniejszą liczbą złożonych wniosków o awans zawodowy niż zaplanowano, przy 
większej niż zaplanowano liczbie nauczycieli; 

− dla podzadania Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 
zdolnych określono miernik: stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów  
w województwie, który powinien wynieść 15540/190308 (8,2%), a wyniósł 13762/185854 (7,4%),  
co było spowodowane zmniejszeniem liczby uczniów w województwie świętokrzyskim; 

− dla podzadania Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna ustalono trzy mierniki: 
a) stosunek liczby uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

do ogólnej liczby uczniów na terenie województwa, który powinien wynosić 70869/190309 
(37,2%), a wyniósł 70869/185854 (38,1%), co było spowodowane zmniejszeniem liczby uczniów 
w województwie świętokrzyskim, 

b) stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży do liczby wszystkich 
takich placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa, który osiągnął 
oczekiwany poziom i wyniósł 136/508 (26,77%), 

                                                           
42  Badanie przeprowadzono w odniesieniu do wszystkich podzadań w ramach zadań: 2.3. Systemy ochrony przeciwpożarowej  

i ratownictwa oraz ochrona ludności, 3.1. Oświata i wychowanie, 12.1. System ochrony środowiska informacje o środowisku, 
12.3. Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz 13.4. Wspieranie rodziny. 
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c) liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku, który osiągnął oczekiwany 
poziom i wyniósł 1713; 

− dla podzadania Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej określono miernik: odsetek dzieci w 
wieku 3–5 lat korzystających z edukacji przedszkolnej, który powinien wynosić 26550/31826 (83,4%), 
a wyniósł 27258/31781 (85,8%), co było spowodowane zwiększeniem liczby dzieci w wieku 3–5 lat 
korzystających z wychowania przedszkolnego; 

− dla podzadania Rozwój infrastruktury systemu oświaty określono miernik: liczba 
wybudowanych/przebudowanych obiektów oświatowych względem liczby placówek oświatowych 
objętych dofinansowaniem z budżetu państwa, który osiągnął oczekiwany poziom i wyniósł 3/3; 

− dla podzadania Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska ustalono dwa 
mierniki: 
a) liczba zbadanych próbek wody na spektrometrze współfinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spełniających wymagania/ogólna liczba zbadanych 
próbek wody na spektrometrze współfinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który powinien wynosić 28/30, a wyniósł 21/21, co było 
spowodowane przeciągającymi się procedurami przetargowymi na zakup spektrometru  
i przesunięciem terminu włączenia aparatu do użytkowania, 

b) stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisów prawa i warunków 
korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów, który powinien wynosić 
247/420 (59%), a wyniósł 333/519 (64%), co było spowodowane zwiększeniem liczby 
podmiotów przestrzegających przepisy ochrony środowiska; 

− dla podzadania Ochrona przed skutkami zagrożeń ustalono miernik: liczba nowonabytych środków 
trwałych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, który osiągnął oczekiwany poziom i wyniósł jeden; 

− dla podzadania Gospodarka odpadami określono miernik: liczba załatwionych spraw w zakresie 
gospodarowania odpadami w danym roku, który powinien wynosić 129, a wyniósł 115, co było 
spowodowane wpływem mniejszej liczby spraw niż zakładano; 

− dla podzadania System ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu ustalono dwa mierniki: 
a) liczba załatwionych spraw z zakresu ochrony powietrza, który osiągnął oczekiwany poziom 

i wyniósł 31, 
b) różnica pomiędzy emisją CO2 przed modernizacją systemu grzewczego, a emisją CO2 po modernizacji 

tego systemu, miernik powinin wynosić 19476 kg/rok (różnica 72862–53386), a wyniósł  
32902 kg/rok (różnica 72862–39960), co było spowodowane łagodniejszymi warunkami 
atmosferycznymi; 

− dla podzadania Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi 
ustalono dwa mierniki: 
a) liczba wypłaconych świadczeń ze środków na świadczenia rodzinne, wychowacze i z funduszu 

alimentacyjnego, który powinien wynieść 3 600 000, a wyniósł 3 949 579, co wynikało z większej 
niż planowano liczby dzieci uprawnionych do świadczeń, 

b) liczba nowopowstałych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w stosunku do liczby funkcjonujących 
tego typu placówek w województwie, który powinien wynieść 13/74, a wyniósł 8/82, co było 
spowodowane odstąpieniem przez dwie gminy oraz trzy osoby fizyczne od utworzenia tych 
placówek. 

Wojewoda prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu w części 85/26, dotyczącą 
zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowości wykorzystania środków 
finansowych, wysokości i terminów przekazywania dotacji, prawidłowości wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu państwa. Powyższy obowiązek, wynikający z art. 175 ust. 1 i 2 ufp, realizowany był 
poprzez sporządzanie przez Wydział Budżetu i Finansów ŚUW kwartalnych analiz wykonania budżetu 
oraz prowadzenie kontroli w j.s.t. i jednostkach im podległych oraz w jednostkach podległych  
i nadzorowanych przez Wojewodę. 

OKF przeprowadził 26 kontroli planowych (13 w jednostkach podległych i nadzorowanych przez 
Wojewodę, 10 w gminach, trzy w starostwach powiatowych) oraz cztery kontrole pozaplanowe. 
W siedmiu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na nieterminowym 
przekazywaniu środków stanowiących dochód Skarbu Państwa oraz naliczeniu niewłaściwej kwoty 
z tytułu zwrotu podatku akcyzowego. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały wydaniem zaleceń 
pokontrolnych. W jednym przypadku skierowano zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów 
publicznych. 

W 2019 r. pięć komórek organizacyjnych Urzędu przeprowadziło łącznie 78 kontroli dotyczących 
udzielonych dotacji. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trzech kontrolach, beneficjenci 
zostali zobowiązani do zwrotu dotacji w kwocie 4,9 tys. zł. 
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3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2019 r. przez dysponenta 
części 85/26 i sprawozdań jednostkowych przez ŚUW i WINB (dysponenci III stopnia): 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 

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

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy WPR)43; 

− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE)44; 

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

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/26 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych 
ŚUW i WINB były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 

Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. 

Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej zapewniały w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań budżetowych, w tym z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu 
środków europejskich i sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 

                                                           
43  Nie dotyczy WINB. 
44  Nie dotyczy WINB. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Wystąpienia pokontrolne skierowano do Wojewody oraz kierowników sześciu podmiotów objętych 
kontrolą. 

W wystąpieniach Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski pokontrolne, dotyczące: 
− podjęcia przez Wojewodę działań mających na celu zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej 

w obszarze zamówień publicznych oraz terminowego zatwierdzania pod względem rzeczowym 
i finansowym rozliczenia dotacji przedstawionego przez obowiązane do tego jednostki; 

− podjęcia przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego działań polegających 
na: wyeliminowaniu zlecania, na podstawie umów cywilnoprawnych, osobom niebędącymi pracownikami 
WINB, czynności właściwych do realizacji przez pracowników zatrudnionych na umowy o pracę; 
poprzedzaniu likwidacji składników majątkowych oceną ich przydatności do użytkowania; sporządzaniu 
protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zapewnieniu 
właściwego nadzoru (kontroli) ze strony WINB nad inwestycjami budowlanymi nierealizowanymi 
w ramach POIiŚ; 

− podjęcia przez burmistrza Sędziszowa działań zmierzających do terminowego przekazywania organowi 
prowadzącemu szkoły dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

− podjęcia przez prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działań polegających na terminowym 
przekazywaniu do szkół, dla których gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest organem rejestrującym, dotacji 
celowych z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych oraz zapewnieniu funkcjonowania w pełni skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w zakresie udzielania dotacji celowych z budżetu państwa szkołom dla których gmina 
Ostrowiec Świętokrzyski jest organem rejestrującym. 

Kierownicy jednostek kontrolowanych nie wnieśli zastrzeżeń do skierowanych do nich wystąpień 
pokontrolnych. Z przesłanych przez nich odpowiedzi na wystąpienia wynika, że podjęli oni działania 
na rzecz realizacji wniosków. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Imię i nazwisko 

kierownika jednostki 
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności1) 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
w Kielcach  Zbigniew Koniusz45 P 

Delegatura NIK  
w Kielcach 

2. Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Kielcach Barbara Kieres O 

3. Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Bryg. Krzysztof Ciosek46 P 

4. Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Jarosław Górczyński O 

5. Urząd Miejski w Sędziszowie Wacław Szarek O 

6. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch P 

7. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu Jacek Tarnowski P 

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

 

                                                           
45  Poprzednio, od 9 grudnia 2015 r. do 11 listopada 2019 r., Wojewodą była Agata Wojtyszek. 
46  Poprzednio Komendantami byli: od 16 stycznia 2016 r. do 17 czerwca 2019 r. nadbryg. Adam 

Czajka, od 18 czerwcado 14 lipca 2019 r. st. bryg. Robert Sabat. 
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5.2.  KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/26 – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/26 – województwo świętokrzyskie dokonano stosując kryteria47 
oparte na wskaźnikach wartościowych, opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku48. 

Dochody (D)49:      71 127,5 tys. zł 

Wydatki (W)50:     2 338 851,5 tys. zł 

Łączna kwota (G = D + W):    2 338 851,5 tys. zł   

Waga dochodów w łącznej kwocie:   (Wd = D : G) – nie dotyczy 

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

Nieprawidłowości w dochodach:    0 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   0 

Ocena cząstkowa wydatków:    (5) pozytywna 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO51:   (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

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

nie dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
50  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 
51  ŁO = Ow x Ww. 
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5.3.  DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/26 – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 r. 2019 r. 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 68 523,6 63 294,0 71 127,6 103,8 112,4 

1. 010 ROLNICTWO 
I ŁOWIECTWO 14 706,8 15 679,0 12 932,2 87,9 82,5 

1.1. 
01005 Prace geodezyjno-
urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

4,5 0,0 0,2 4,4 – 

1.2. 01008 Melioracje wodne 23,8 0,0 0,0 0,0 – 

1.3. 
01023 Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

76,9 60,0 106,6 138,6 177,7 

1.3.1. 

§ 0580 Grzywny i inne kary 
pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

62,0 50,0 89,5 144,4 179,0 

1.3.2. § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 9,8 10,0 8,6 87,8 86,0 

1.4. 01032 Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 447,8 507,0 466,9 104,3 92,1 

1.4.1. § 0830 Wpływy z usług 420,8 507,0 440,0 104,6 86,8 

1.4.2. § 0870 Wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych 12,6 0,0 16,2 128,6 – 

1.5. 01033 Wojewódzkie 
inspektoraty weterynarii 514,1 590,0 516,0 100,4 87,5 

1.5.1. § 0830 Wpływy z usług 513,4 588,0 514,2 100,2 87,4 

1.6. 01034 Powiatowe 
inspektoraty weterynarii 13 637,3 14 522,0 11 837,5 86,8 81,5 

1.6.1. 
§ 0570 Grzywny, mandaty 
i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 

46,3 29,0 85,1 183,8 293,4 

1.6.2. 

§ 0580 Grzywny i inne kary 
pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

29,0 24,0 53,8 185,5 224,2 

1.6.3. § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 13 338,7 14 320,0 11 530,4 86,4 80,5 

1.6.4. 

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

99,7 114,0 99,9 100,2 87,6 

1.6.5. 
§ 0910 Wpływy z odsetek 
od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 

8,4 0,0 7,7 91,7 – 

1.6.6. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

77,3 33,0 47,7 61,7 144,5 

1.6.7. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 21,8 0,0 6,4 29,4 – 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.7. 01041 Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2,4 0,0 0,1 4,2 – 

2. 500 HANDEL 127,5 80,0 248,5 194,9 310,6 

2.1. 50001 Inspekcja Handlowa 127,5 80,0 248,5 194,9 310,6 

2.1.1. 
§ 0570 Grzywny, mandaty 
i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 

60,0 32,0 133,5 222,5 417,2 

2.1.2. 

§ 0580 Grzywny i inne kary 
pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

48,0 33,0 103,3 215,2 313,0 

2.1.3. § 0830 Wpływy z usług 16,9 15,0 10,6 62,7 70,7 

3. 600 TRANSPORT I 
ŁĄCZNOŚĆ 816,7 1494,0 1591,1 194,8 106,5 

3.1. 60003 Krajowe pasażerskie 
przewozy autobusowe 97,8 0,0 262,5 268,4 – 

3.1.1. 

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

63,4 0,0 72,2 113,9 – 

3.1.2. 

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

31,1 0,0 154,0 495,2 – 

3.2. 60055 Inspekcja Transportu 
Drogowego 666,4 1451,0 1273,4 191,1 87,8 

3.2.1. 

§ 0580 Grzywny i inne kary 
pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

642,7 1340,0 1209,6 188,2 90,3 

3.2.2. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 15,6 6,0 1,3 8,3 21,7 

3.3. 60078 Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 18,0 0,0 0,0 0,0 – 

3.4. 60095 Pozostała działalność 34,5 43,0 38,7 112,2 90,0 
4. 630 TURYSTYKA 2,3 0,0 3,5 152,2 – 
4.1. 63095 Pozostała działalność 2,3 0,0 3,5 152,2 – 

5. 700 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 25 906,7 28 000,0 28 139,5 108,6 100,5 

5.1. 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 25 906,7 28 000,0 28 139,5 108,6 100,5 

5.1.1. 

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

25 900,1 28 000,0 28 140,0 108,6 100,5 

6. 710 DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA 518,8 665,0 515,0 99,3 77,4 

6.1. 71005 Roboty geologiczne 
(nieinwestycyjne) 9,6 7,0 10,5 109,4 150,0 

6.2. 71012 Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii 3,3 0,0 0,3 9,1 – 

6.3. 71015 Nadzór budowlany 505,8 658,0 504,2 99,7 76,6 

6.3.1. 
§ 0570 Grzywny, mandaty 
i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 

25,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
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6.3.2. 

§ 0580 Grzywny i inne kary 
pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 100,0 0,0 – 0,0 

6.3.3. § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 305,3 500,0 232,4 76,1 46,5 

6.3.4. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 140,9 0,0 243,0 172,5 – 

6.3.5. 

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

30,6 43,0 28,0 91,5 65,1 

7.  750 ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 4939,3 3833,0 5103,9 103,3 133,2 

7.1. 75011 Urzędy wojewódzkie 4906,7 3810,0 5072,9 103,4 133,1 

7.1.1. 
§ 0570 Grzywny, mandaty 
i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 

484,8 1,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.2. § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 128,8 193,0 113,1 87,8 58,6 

7.1.3. 

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

188,8 150,0 223,8 118,5 149,2 

7.1.4. § 0830 Wpływy z usług 193,5 200,0 195,4 101,0 97,7 

7.1.5. 
§ 0930 Wpływy z opłat 
paszportowych i pozostałych 
opłat konsularnych 

3779,6 3200,0 4380,8 115,9 136,9 

7.1.6. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

16,2 30,0 8,8 54,3 29,3 

7.1.7. 

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

53,2 25,0 62,8 118,0 251,2 

7.2. 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,0 0,0 0,0 – – 
7.3. 75046 Komisje 

egzaminacyjne 15,9 23,0 17,0 106,9 73,9 

7.4. 75095 Pozostała działalność 16,7 0,0 13,9 83,2 – 

7.4.1. 

§ 0580 Grzywny i inne kary 
pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

16,0 0,0 13,0 81,3 – 

8. 
754 BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

201,1 10,0 35,9 17,9 359,0 

8.1. 
75410 Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

22,6 0,0 2,2 9,7 – 

8.2. 75411 Komendy powiatowe 
Państwowej Straży Pożarnej 177,6 10,0 33,7 19,0 337,0 

9. 755 WYMIAR 
SPRAWIEDLIWOŚCI 1,3 0,0 6,6 507,7 – 

9.1. 75515 Nieodpłatna pomoc 
prawna 1,3 0,0 5,5 423,1 – 

10. 801 OŚWIATA 
I WYCHOWANIE 585,7 470,0 568,3 97,0 120,9 
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10.1. 80101 Szkoły podstawowe 31,3 0,0 0,1 0,3 – 

10.2. 80103 Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych 0,0 0,0 4,2 – – 

10.3. 80104 Przedszkola 25,0 0,0 40,3 161,2 – 
10.4. 80136 Kuratoria oświaty 475,0 460,0 510,9 107,6 111,1 

10.4.1. § 0830 Wpływy z usług 403,2 380,0 455,3 112,9 119,8 

10.4.2. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 

71,8 80,0 55,6 77,4 69,5 

10.5. 80195 Pozostała działalność 10,8 10,0 12,8 118,5 128,0 

10.5.1. 

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

7,8 6,0 7,7 98,7 128,3 

10.5.2. 

§ 0620 wpływy z opłat za 
zezwolenia, akredytacje 
oraz opłaty ewidencyjne, 
w tym opłaty za częstotliwość 

3,1 4,0 5,1 164,5 127,5 

11. 851 OCHRONA ZDROWIA 3636,5 3361,0 3779,2 103,9 112,4 

11.1. 85132 Inspekcja Sanitarna 3374,3 3341,0 3526,3 104,5 105,5 

11.1.1. 
§ 0570 Grzywny, mandaty 
i inne kary pieniężne od osób 
fizycznych 

43,0 51,0 48,5 112,8 95,1 

11.1.2. § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 361,9 381,0 343,4 94,9 90,1 

11.1.3. 

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

11,2 16,0 11,3 100,9 70,6 

11.1.4. § 0830 Wpływy z usług 2934,9 2879,0 3093,8 105,4 107,5 

11.1.5. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

9,0 1,0 8,0 88,9 800,0 

11.2. 85133 Inspekcja 
Farmaceutyczna 54,7 20,0 136,1 248,8 680,5 

11.2.1. 

§ 0620 Wpływy z opłat 
za zezwolenia, akredytacje 
oraz opłaty ewidencyjne, 
w tym opłaty za częstotliwość 

50,1 20,0 124,2 247,9 621,0 

11.3. 85141 Ratownictwo 
medyczne 84,4 0,0 74,8 88,6 – 

11.3.1. 
§ 0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

46,4 0,0 54,9 118,3 – 

11.4. 

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

123,1 0,0 41,8 34,0 – 

12. 852 POMOC SPOŁECZNA 893,6 364,0 1000,1 111,9 274,8 

12.1. 85203 Ośrodki wsparcia 212,8 102,0 230,6 108,4 226,1 
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12.1.1. 

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

203,6 102,0 223,4 109,7 219,0 

12.2. 

85213 Składki na 
ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

70,7 0,0 81,8 115,7 – 

12.2.1. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

69,4 0,0 23,0 33,1 – 

12.3. 

85214 Zasiłki i pomoc 
wnaturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe 

32,6 0,0 23,3 71,5 – 

12.3.1. 
§ 0940 Wpływy 
z rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

31,4 0,0 23,0 73,2 – 

12.5. 85216 Zasiłki stałe 261,9 0,0 277,5 106,0 – 

12.5.1. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

242,2 0,0 253,3 104,6 – 

12.5.2. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 3,8 0,0 6,0 157,9 – 

12.5.3. 

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

15,6 0,0 18,1 116,0 – 

12.6. 
85228 Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

284,7 262,0 363,3 127,6 138,7 

12.7. 85230 Pomoc w zakresie 
dożywiania 8,5 0,0 3,6 42,4 – 

12.8. 85278 Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 20,3 0,0 4,3 21,2 – 

12.8.1. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

19,6 0,0 3,4 17,3 – 

12.9. 85295 Pozostała działalność 1,7 0,0 15,6 917,6 – 

13. 
853 POZOSTAŁE ZADANIA 
W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

679,1 720,0 635,9 93,6 88,3 

13.1. 85321 Zespoły ds. orzekania 
o stopniu niepełnosprawności 121,9 112,0 138,4 113,5 123,6 

13.1.1. 

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

115,6 112,0 138,4 119,7 123,6 

13.2. 85333 Powiatowe Urzędy 
Pracy 557,2 608,0 497,4 89,3 81,8 

13.2.1. 

§ 0620 Wpływy z opłat 
za zezwolenia, akredytacje 
oraz opłaty ewidencyjne, 
w tym opłaty za częstotliwość 
 

148,8 222,0 166,8 112,1 75,1 
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13.2.2. § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 408,4 386,0 330,6 81,0 85,6 

14. 854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 9,2 0,0 1,1 12,0 – 

14.1. 85415 Pomoc materialna 
dla uczniów 5,6 0,0 1,1 19,6 – 

15. 855 RODZINA 15 316,6 8563,0 16 501,4 107,7 192,7 

15.1. 85501 Świadczenie 
wychowawcze 1003,9 0,0 1284,1 127,9 – 

15.1.1. § 0920 Pozostałe odsetki 66,5 0,0 112,4 169,0 – 

15.1.2. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

724,4 0,0 979,9 135,3 – 

15.1.3. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 83,6 0,0 67,6 80,9 – 

15.1.4. 

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

127,5 0,0 121,8 95,5 – 

15.2. 

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

14 297,9 8563,0 15 195,8 106,3 177,5 

15.2.1. § 0920 Pozostałe odsetki 158,3 0,0 177,5 112,1 – 

15.2.2. 
§ 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów  
z lat ubiegłych 

1108,4 0,0 1273,6 114,9 – 

15.2.3. § 0970 Wpływy z różnych 
dochodów 88,7 0,0 110,7 124,8 – 

15.2.4. 

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

12 783,1 8563,0 13 452,6 105,2 157,1 

15.2.5. 

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

150,7 0,0 174,4 115,7 – 

15.3. 85503 Karta Dużej Rodziny 1,3 0,0 1,8 138,5 – 

15.4. 85504 Wspieranie rodziny 7,2 0,0 2,8 38,9 – 

15.5. 85505 Tworzenie 
i funkcjonowanie żłobków 0,0 0,0 0,8 – – 

15.6. 85508 Rodziny zastępcze 2,0 0,0 7,8 390,0 – 
15.7. 85578 Usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych 0,3 0,0 0,0 0,0 – 

15.8. 85595 Pozostała działalność 
 

2,1 0,0 0,5 23,8 – 
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16. 
900 GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

181,7 55,0 64,2 35,3 116,7 

16.1. 90014 Inspekcja ochrony 
środowiska 179,6 55,0 64,2 35,7 116,7 

16.1.1. 

§ 0580 Grzywny i inne kary 
pieniężne od osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

164,1 55,0 60,9 37,1 110,7 

16.1.2. § 0690 Wpływy z różnych 
opłat 5,5 0,0 2,7 49,1 – 

17. 
921 KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

0,7 0,0 1,2 171,4 – 

17.1. 92121 Wojewódzkie Urzędy 
Ochrony Zabytków 0,7 0,0 1,2 171,4 – 

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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5.4.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/26 – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2018 r.   2019 r. 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie1) 

Ustawa2)/ 
Plan 

finansowy 

Budżet po 
zmianach Wykonanie 

w tym 
niewyga-

sające 

tys. zł    % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

 Ogółem, w tym:  2 158 250,4 1 762 009,0 2 363 358,4 2 333 077,9 0,0  108,1 132,4 98,7 

1. 010 ROLNICTWO  
I ŁOWIECTWO 86 074,0 53 676,0 97 532,0 95 434,0 0,0  110,9 177,8 97,8 

1.1. 

01005 Prace 
geodezyjno- 
-urządzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

5 386,8 9 161,0 974,6 963,1 0,0  17,9 10,5 98,8 

1.1.2. 

§ 2058 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3  
pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

3 366,7 1 560,0 552,1 552,1 0,0  16,4 35,4 100,0 

1.1.3. 

§ 2059 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych z 
udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3  
pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

1 924,3 891,0 315,5 315,5 0,0  16,4 35,4 100,0 

1.2. 01009 Spółki wodne 650,0 50,0 944,0 942,0 0,0  144,9 1884,0 99,8 

1.3. 

1022 Zwalczanie 
chorób zakaźnych 
zwierząt oraz badania 
monitoringowe 
pozostałości 
chemicznych 
i biologicznych 
w tkankach zwierząt 
i produktach 
pochodzenia 
zwierzęcego 

4 137,3 600,0 7 007,1 6 579,8 0,0  159,0 1096,6 93,9 

1.3.1. 

§ 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 
 
 

1 322,2 297,0 1255,3 1 155,0 0,0  87,4 388,9 92,0 
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1.3.2. 
§ 4230 Zakup leków, 
wyrobów medycznych  
i produktów biobójczych 

1 095,1 62,3 1 221,8 1 167,8 0,0  106,6 1 874,5 95,6 

1.3.3. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 1 468,5 0,0 0,0 2 786,4 0,0  189,7 – – 

1.4. 

01023 Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

2 048,5 2 061,0 2 330,5 2 330,1 0,0  113,7 113,1 100,0 

1.5. 
01032 Inspekcja 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 

6 438,6 6 568,0 7 493,6 7 488,7 0,0  116,3 114,0 99,9 

1.6. 
01033 Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

6 097,7 6 008,0 7 272,4 6 865,8 0,0   112,6 114,3 94,4 

1.7. 
01034 Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

25 628,3 23 551,0 27 685,7 26 643,3 0,0   104,0 113,1 96,2 

1.7.1. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

11 935,8 11 552,0 11 004,6 10 185,1 0,0   85,3 88,2 92,6 

1.8. 
01041 Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

4 413,4 5 300,0 4 926,5 4 926,5 0,0   111,6 93,0 100,0 

1.8.1. 

§ 2058 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich 
oraz środków, 
o których mowa w art. 
5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu 
środków europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

2 662,9 3 246,0 3 000,4 2 909,1 0,0   109,2 89,6 97,0 

1.8.2. 

§ 2059 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3  
pkt 5 lit. a i b ustawy, 
lub płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

1 522,1 1854,0 1 714,3 1 662,8 0,0   109,2 89,7 97,0 

1.9. 1095 Pozostała 
działalność 31 273,4 377,0 38 712,3 38 694,6 0,0   123,7 10 263,8 100,0 

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 
 

30 893,8 0,0 38 286,5 38 281,5 0,0   123,9 – 100,0 
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2. 600 TRANSPORT  
I ŁĄCZNOŚĆ 197 540,8 32 009,0 125 779,9 124 887,7 0,0   63,2 390,2 99,3 

2.1. 
60003 Krajowe 
pasażerskie przewozy 
autobusowe 

25 831,4 28 000,0 26 961,8 26 961,8 0,0   104,4 96,3 100,0 

2.2. 60013 Drogi publiczne 
wojewódzkie 18 674,1 0,0 20 834,5 20 834,5 0,0   111,6 – 100,0 

2.3. 60031 Przejścia 
graniczne 6,8 7,0 3,4 3,4 0,0   50,0 48,6 100,0 

2.4. 60055 Inspekcja 
Transportu Drogowego 4 409,9 3 862,0 3 978,3 3 935,3 0,0   89,2 101,9 98,9 

2.5. 
60078 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

85 545,0 0,0 73 861,3 73 934,4 0,0   86,4 – 100,1 

2.5.1. 

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

23 532,6 0,0 17 994,4 17 801,7 0,0   75,6 – 98,9 

2.5.2. 

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

18 962,8 0,0 12 601,6 12 372,6 0,0   65,2 – 98,2 

2.5.3. 

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

32 696,5 0,0 31 038,4 30 820,5 0,0   94,3 – 99,3 

2.5.4. 

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

10 353,1 0,0 12 226,9 12 039,5 0,0   116,3 – 98,5 

2.6. 60095 Pozostała 
działalność 98,8 140,0 140,6 118,4 0,0   119,8 84,6 84,2 

3. 750 ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 53 172,8 55 834,0 61 424,8 59 389,1 0,0   111,7 106,4 96,7 

3.1. 75011 Urzędy 
wojewódzkie 49 473,6 51 776,0 56 990,4 55 178,4 0,0   111,5 106,6 96,8 

3.1.1. 

§ 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 
 

12 655,5 12 342,0 14 429,1 13 949,3 0,0   110,2 113,0 96,7 

3.1.2. 

§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 
 

16 181,5 16 799,0 18 727,0 18 635,8 0,0   115,2 110,9 99,5 
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3.1.3. 
§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2 784,9 1 840,0 2 206,6 2 205,5 0,0   79,2 119,9 100,0 

3.2. 75018 Urzędy 
marszałkowskie 77,0 77,0 77,0 77,0 0,0   100,0 100,0 100,0 

3.3. 75045 Kwalifikacja 
wojskowa 640,6 815,0 862,6 790,4 0,0   123,4 97,0 91,6 

3.5. 75046 Komisje 
egzaminacyjne 12,7 23,0 12,6 12,6 0,0   99,2 54,8 100,0 

3.6. 
75081 System 
powiadomiania 
ratunkowego 

2 481,1 2 693,0 3 081,6 2 970,1 0,0   119,7 110,3 96,4 

3.6.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 1 713,1 1 937,0 2 247,7 2 210,3 0,0   129,0 114,1 98,3 

3.7. 
75084 Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad 
dialogu społecznego 

100,6 200,0 115,4 101,6 0,0   101,0 50,8 88,0 

3.8. 75095 Pozostała 
działalność 387,3 250,0 285,3 259,0 0,0   66,9 103,6 90,8 

4. 

754 
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE  
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

101 321,3 95 290,0 110 283,4 110 181,8 0,0   108,7 115,6 99,9 

4.1. 

75410 Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

9 593,8 8 606,0 8 996,8 8 996,8 0,0   93,8 104,5 100,0 

4.1.1. 
§ 4050 Uposażenia 
żołnierzy zawodowych 
oraz funkcjonariuszy 

3 428,3  3876,0 3 896,0 3 896,0 0,0   113,6 100,5 100,0 

4.1.2. 
§ 6060 Wydatki na 
zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1091,5 0,0 96,0 96,0 0,0   8,8 – 100,0 

4.1.3. 
§ 6069 Wydatki 
na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1 115,9 0,0 1 018,9 1 018,9 0,0   91,3 – 100,0 

4.2. 
75411 Komendy 
powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

89 900,7 85 688,0 99 902,0 99 893,6 0,0   111,1 116,6 100,0 

4.2.1. 

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

84 225,6 83 999,0 90 719,7 90 711,3 0,0   107,7 108,0 100,0 

4.2.2. 

§ 6410 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne  
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

5 675,0 1 689,0 9182,3 9 182,3 0,0   161,8 543,7 100,0 

4.3. 75414 Obrona cywilna 362,8 366,0 366,0 318,7 0,0   87,8 87,1 87,1 

4.4. 
75415 Zadania 
ratownictwa górskiego 
i wodnego 

55,0 60,0 60,0 60,0 0,0   109,1 100,0 100,0 

4.5. 
75421 Zarządzanie 
kryzysowe 448,1 570,0 570,0 526,4 0,0   117,5 92,4 92,4 
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4.6. 
75478 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

689,8 0,0 90,0 90,0 0,0   13,0 – 100,0 

4.7. 
75495 Pozostała 
działalność 271,2 0,0 298,6 296,3 0,0   109,3 – 99,2 

5. 
801 OŚWIATA  
I WYCHOWANIE 63 405,9 9 057,0 59 082,9 58 440,5 0,0   92,2 645,3 98,9 

5.1. 
80101 Szkoły 
podstawowe 8 002,2 0,0 2 142,3 2 130,4 0,0   26,6 – 99,4 

5.1.1. 

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

2 405,4 0,0 1 739,1 1727,2 0,0   71,8 – 99,3 

5.2. 
80102 Szkoły 
podstawowe specjalne 46,6 0,0 100,7 98,4 0,0   211,2 – 97,7 

5.3. 

80103 Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

5 748,4 0,0 6 014,7 5 952,5 0,0   103,6 – 99,0 

5.4. 80104 Przedszkola 27 113,2 0,0 28 840,8 28 736,2 0,0   106,0 – 99,6 

5.5. 
80105 Przedszkola 
specjalne 79,5 0,0 37,9 36,5 0,0   45,9 – 96,3 

5.7. 
80113 Dowożenie 
uczniów do szkół 300,0 0,0 156,6 156,6 0,0   52,2 – 100,0 

5.8. 80115 Technika 261,4 0,0 31,8 30,5 0,0   11,7 – 95,9 

5.9. 
80136 Kuratoria 
oświaty 6 090,2 6 468,0 6832,7 6707,0 0,0   110,1 103,7 98,2 

5.9.1. 

§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

3 780,1 4 101,0 4 235,5 4 235,5 0,0   112,0 103,3 100,0 

5.10. 
80146 Dokształcanie 
i doskonalenie 
nauczycieli 

52,9 2160,0 976,1 974,7 0,0   1842,5 45,1 99,9 

5.11. 
80148 Stołówki szkolne 
i przedszkolne 0,0 0,0 1 361,8 1 341,0 0,0   – – 98,5 

5.12. 

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 

407,6 0,0 495,9 495,8 0,0   121,6 – 100,0 

5.13. 

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

11 105,1 0,0 8 132,9 7 907,8 0,0   71,2 – 97,2 
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5.13.1. 

§ 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 

10 794,8 0,0 7 860,3 7 664,1 0,0   71,0 – 97,5 

5.13.2. 

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

310,2 0,0 272,5 243,7 0,0  78,6 – 89,4 

5.14. 
80195 Pozostała 
działalność 574,4 429,0 545,6 489,3 0,0   85,2 114,1 89,7 

6. 
851 OCHRONA 
ZDROWIA 136 415,9 134 514,0 146 148,7 145 218,4 0,0   106,5 108,0 99,4 

6.1. 85111 Szpitale ogólne 3 369,7 0,0 7 272,5 7 229,4 0,0   214,5 – 99,4 

6.1.1. 

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

3 319,7 0,0 6951,7 6 951,7 0,0   209,4 – 100,0 

6.2. 
85120 Lecznictwo 
psychiatryczne 19,2 35,0 11,6 11,6 0,0   60,4 33,1 100,0 

6.2.1. 

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

0,0 35,0 11,6 11,6 0,0   – 33,1 100,0 

6.3. 
85132 Inspekcja 
Sanitarna 38 656,1 38 619,0 43 840,8 43 609,3 0,0   112,8 112,9 99,5 

6.3.1. 
§ 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 24 823,1 24 809,0 28 421,6 28 240,5 0,0   113,8 113,8 99,4 

6.4. 
85133 Inspekcja 
Farmaceutyczna 752,9 787,0 804,7 804,7 0,0   106,9 102,2 100,0 

6.5. 
85141 Ratownictwo 
medyczne 64 415,4 66 230,0 66 230,0 66 171,8 0,0   102,7 99,9 99,9 

6.5.1. 

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

62 298,7 66 230,0 66 230,0 66 171,8 0,0   106,2 99,9 99,9 
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6.6. 

85144 System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

138,2 145,0 153,2 149,7 0,0   108,3 103,2 97,7 

6.7. 

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

28 573,8 28 306,0 27 272,0 26 776,4 0,0   93,7 94,6 98,2 

6.8. 
85195 Pozostała 
działalność 490,6 392,0 540,5 465,5 0,0   94,9 118,8 86,1 

7. 
852 POMOC 
SPOŁECZNA 190 566,6 151 470,0 196 185,6 191 018,1 0,0   100,2 126,1 97,4 

7.1. 
85202 Domy pomocy 
społecznej 42 096,9 38 469,0 42 797,8 42 720,1 0,0   101,5 111,1 99,8 

7.2. 
85203 Ośrodki 
wsparcia 20 991,1 25 329,0 25 871,0 25 700,0 0,0   122,4 101,5 99,3 

7.2.1. 

§ 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 

17 618,4 21 460,0 21 456,4 21 292,0 0,0   120,9 99,2 99,2 

7.3. 

85205 Zadania 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

625,1 614,0 706,9 676,7 0,0   108,3 110,2 95,7 

7.4. 

85213 Składki 
na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej 
oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

8 956,3 4 411,0 4 378,7 4 174,4 0,0   46,6 94,6 95,3 

7.5. 

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

15 884,8 14 093,0 15 710,2 15 030,8 0,0   94,6 106,7 95,7 

7.5.1. 

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

15 884,8 14 093,0 15 489,6 14 841,5 0,0   93,4 105,3 95,8 

7.6. 
85215 Dodatki 
mieszkaniowe 307,1 0,0 319,5 268,5 0,0   87,4 – 84,0 

7.7. 85216 Zasiłki stałe 48 531,0 34 847,0 51 273,5 49 344,9 0,0   101,7 141,6 96,2 
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7.7.1. 

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

48 531,0 34 847,0 51 190,5 49 266,9 0,0   101,5 141,4 96,2 

7.8. 85218 Powiatowe 
centra pomocy rodzinie 22,0 0,0 21,1 21,1 0,0   95,9 – 100,0 

7.9. 85219 Ośrodki pomocy 
społecznej 13 909,1 10 100,0 14 000,0 13 945,7 0,0   100,3 138,1 99,6 

7.9.2. 

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

13 634,2 10 000,0 13 566,7 13 532,3 0,0   99,3 135,3 99,7 

7.10. 

85220 Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
mieszkania chronione 
i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

108,1 0,0 9,6 9,6 0,0   8,9 – 100,0 

7.11. 

85228 Usługi 
opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

8 481,8 2 639,0 10 289,4 10 084,8 0,0   118,9 382,1 98,0 

7.11.1. 

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

8 167,0 2 639,0 9 744,9 9 586,3 0,0   117,4 363,3 98,4 

7.12. 85230 Pomoc 
w zakresie dożywiania 27 919,4 20 968,0 25 963,9 24 821,5 0,0   88,9 118,4 95,6 

7.13. 85231 Pomoc 
dla cudzoziemców 0,0 0,0 73,4 61,4 0,0   – – 83,7 

7.14. 
85278 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

78,8 0,0 771,1 771,7 0,0   979,3 
– 

100,1 

7.15. 85295 Pozostała 
działalność 2 655,0 0,0 3 999,6 3 387,6 0,0   127,6 – 84,7 

8. 855 RODZINA 1 266 541,3 1 184 019,0 1 494 716,8 1 479 046,3 0,0   116,8 124,9 99,0 

8.1. 85501 Świadczenie 
wychowawcze 723 569,4 668 583,0 926 368,7 921 113,4 0,0   127,3 137,8 99,4 
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8.1.1. 

§ 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 

723 569,4 668 583,0 926 330,4 921 075,1 0,0   127,3 137,8 99,4 

8.2. 

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

482 846,9 472 850,0 498 704,5 492 504,0 0,0   102,0 104,2 98,8 

8.2.1. 

§ 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 

482 846,9 427 850,0 498 690,6 492 504,0 0,0   102,0 115,1 98,8 

8.3. 
85503 Karta Dużej 
Rodziny 26,9 0,0 106,5 94,6 0,0   351,7 – 88,8 

8.4. 
85504 Wspieranie 
rodziny 43 938,7 29 314,0 47 977,3 44 558,2 0,0   101,4 152,0 92,9 

8.4.1. 

§ 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 

41 955,1 29 013,0 45 367,2 42 078,7 0,0   100,3 145,0 92,8 

8.5. 
85505 Tworzenie 
i funkcjonowanie 
żłobków 

4 782,9 0,0 2 520,8 2 515,0 0,0   52,6 
– 

99,8 

8.6. 
85506 Tworzenie 
i funkcjonowanie 
klubów dziecięcych 

51,8 0,0 157,5 155,0 0,0   299,2 
– 

98,4 

8.7. 
85507 Dzienni 
opiekunowie 117,8 0,0 52,9 47,2 0,0   40,1 – 89,2 

8.8. 
85508 Rodziny 
zastępcze 7 731,0 5 898,0 7 906,8 7 660,8 0,0   99,1 129,9 96,9 
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8.8.1. 

§ 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 

6 733,1 5 898,0 6 916,8 6 680,6 0,0   99,2 113,3 96,6 

8.9. 85509 Działalność 
ośrodków adopcyjnych 934,3 488,0 1 000,8 985,9 0,0   105,5 202,0 98,5 

8.10. 
85510 Działalność 
placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych 

630,9 554,0 1 851,6 1 755,3 0,0   278,2 316,8 94,8 

8.11. 

85513 Składki 
na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie 
z rzepisami ustawy 
o śiwadczeniach 
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 4 659,0 5 546,3 5 372,9 0,0   – 115,3 96,9 

8.12. 

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

1 910,6 1 639,0 2 489,0 2 252,2 0,0   117,9 137,4 90,5 

8.13. 85595 Pozostała 
działalność 0,0 34,0 34,0 31,9 0,0   – 93,8 93,8 

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

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2018 – kolumna 8 + kolumna 12). 
2) Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198). 
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5.5.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/26 – WOJEWÓDZTWO 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
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osób tys. zł zł osób tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Ogółem 
wg statusu 
zatrudnienia3) 
w tym: 

  1 655 88 992,8 4 481,0 1 643 101 710,9 5 158,8 115,1 
1 724 35 598,6 4 097,4 717 40 770,0 4 738,5 115,6 
2 2 277,2 11 550,8 2 281,9 11 745,8 101,7 
3 878 48 802,0 4 631,9 872 55 878,9 5 340,1 115,3 

11 51 4 315,0 7 050,7 52 4 780,0 7 660,3 108,6 

1.1 010 ROLNICTWO 
I ŁOWIECTWO  309 17 274,8 4 658,8 315 19 814,7 5 242,0 112,5 

1.1.1 

01023 Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

1 4 317,4 6 613,2 4 351,6 7 324,4 110,8 

3 17 1 054,5 5 169,3 15 1 112,4 6 180,2 119,6 

1.1.2 
01032 Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

1 8 527,6 5 496,2 9 609,6 5 644,6 102,7 

3 68 3 624,6 4 441,9 69 4 108,1 4 961,5 111,7 

1.1.3 
01033 Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

1 11 353,4 2 677,3 10 392,6 3 271,5 122,2 

3 55 3 455,0 5 234,8 52 3 800,1 6 089,9 116,3 

1.1.4 
01034 Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

1 13 381,6 2 446,0 12 456,6 3 170,8 129,6 

3 128 7 350,4 4 785,4 139 8 750,3 5 246,0 109,6 

1.1.5 01095 Państwowa 
Straż Łowiecka 1 5 210,3 3 504,7 5 233,3 3 888,9 111,0 

1.2 050 RYBOŁÓWSTWO  
I RYBACTWO  6 282,5 3 923,6 6 321,8 4 469,6 113,9 

1.2.1 05003 Państwowa 
Straż Rybacka 1 6 282,5 3 923,6 6 321,8 4469,6 113,9 

1.3. 500 HANDEL 
 40 2 613,8 5 445,5 43 2 842,7 5509,1 101,2 

1.3.1 
50001 Inspekcja 
Handlowa 

1 3 285,7 7 935,7 4 343,1 7148,6 90,1 
3 37 2 328,1 5 243,6 39 2 499,6 5341,0 101,9 

1.4. 600 TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ  37 2 126,6 4 789,6 31 2 535,0 6 814,4 142,3 

1.4.1. 
60055 Inspekcja 
Transportu Drogowego 

1 5 379,9 6 332,3 4 387,1 8 064,6 127,4 
3 32 1 746,7 4 548,6 27 2 147,9 6 629,2 145,7 

1.5. 710 DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA  21 1 133,6 4 498,5 22 1395,0 5 284,2 117,5 

1.5.1 
71015 Nadzór 
budowlany 

1 1 103,4 8 616,7 1 123,8 10 314,9 119,7 

3 20 1 030,2 4 292,6 21 1271,2 5 044,6 117,5 

1.6. 
750 ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA  426 22 070,6 4 317,4 427 25 562,9 4 988,8 115,6 

1.6.1 
75011 Urzędy 
wojewódzkie 

1 60 2 607,5 3 621,5 58 3023,5 4 344,2 120,0 
2 2 277,2 11 550,8 2 281,9 11 745,8 101,7 
3 321 17 351,1 4 504,4 328 19 906,5 5 057,6 112,3 
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1.6.2 
75081 System 
powiadamiania 
ratunkowego 

1 43 1 826,2 3 539,1 39 2 317,4 4 951,7 139,9 

3 0 8,7 – 0 33,5 – – 

1.7. 

754 
BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 
I OCHRONA PPOŻ. 

 70 5 198,7 6 188,9 71 5 774,0 6 777,0 109,5 

1.7.1 

75410 Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

1 3 102,8 2 854,5 3 118,7 3 296,9 115,5 
3 16 780,9 4 067,1 16 875,3 4 558,9 112,1 

11 51 4 315,0 7 050,7 52 4 780,0 7 660,3 108,6 

1.8. 801 OŚWIATA 
I WYCHOWANIE  70 4 493,9 5 349,8 67 5 020,4 6 244,3 116,7 

1.8.1 
80136 Kuratoria 
oświaty 

1 5 444,1 7 401,8 5 500,4 8 340,4 112,7 
3 65 4 049,8 5 192,0 62 4 520,0 6 075,3 117,0 

1.9. 851 OCHRONA 
ZDROWIA  549 27 241,2 4 135,0 548 30 816,7 4 686,2 113,3 

1.9.1 85132 Inspekcja 
Sanitarna 1 538 26 649,3 4 127,8 537 30 184,6 4 684,1 113,5 

1.9.2 
85133 Inspekcja 
farmaceutyczna 

1 2 153,9 6 412,1 2 153,8 6 407,1 99,9 
3 7 346,1 4 120,3 7 375,2 4 467,0 108,4 

1.9.3 

85144 System 
wspomagania 
dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa Medyczn. 

1 2 91,9 3 829,8 2 103,1 4 295,8 112,2 

1.10. 
853 POZOSTAŁE 
ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZ.  5 225,4 3 756,2 6 271,9 3 776,3 100,5 

1.10.1 
85321 Zespoły 
do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

1 5 225,4 3 756,2 6 271,9 3 776,3 100,5 

1.11. 855 RODZINA 
 29 1 336,2 3 839,6 32 1539,8 4 009,9 104,4 

1.11.1 

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

1 0 16,7 – 3 112,0 3 111,4 – 

3 29 1 319,5 3 791,7 27 1 400,9 4 323,7 114,0 

1.11.2 85595 Pozostała 
Działalność 3 – – – 2 26,9 1 121,3 – 

1.12. 
900 GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOW.  66 3 253,5 4 108,0 49 4 009,0 6 818,1 166,0 

1.12.1 
90014 Inspekcja 
Ochrony Środowiska 

1 7 403,1 4 798,4 5 478,0 7 967,4 166,0 
3 59 2 850,5 4 026,1 44  3531,0 6 687,5 166,1 

1.13. 
921 KULTURA 
I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NAROD.  27 1 742,0 5 376,5 26 1 807,0 5 791,7 107,7 

1.13.1 
92121 Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony 
Zabytków 

1 3 236,0 6 555,0 2 287,0 11 960,3 182,5 

3 24 1 506,0 5 229,2 24 1 520,0 5 277,6 100,9 

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

Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych 
i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz 
§ 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym 
nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej). 

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

sprawozdawczości budżetowej.  
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5.6.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/26 – WOJEWÓDZTWO 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie1) 

2018 r. 2019 r. 

6:3 6:4 6:5 
Wykonanie Ustawa1)/Plan 

finansowy 

Budżet po 
zmianach/Plan 

finansowy 
po zmianach 

Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ogółem, w tym: 6 323,5 0,0 5 773,6 5 773,6 91,3 – 100 

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona pożarowa 

 
6 323,5 

 
0,0 5 773,6 5 773,6 91,3 – 100 

1.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura  
i Środowisko 2014–2020 

 
6 323,5 

 
0,0 5 773,6 5 773,6 91,3 – 100 

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

1)  Ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz.U. poz. 198). 
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5.7.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI 
  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

6. Minister Finansów 

7. Prezes Trybunału Konstytucyjnego  

8. Rzecznik Praw Obywatelskich  

9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolietj Polskiej 

11. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

12. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

13. Wojewoda Świętokrzyski 

14. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
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