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1. WPROWADZENIE 
Wojewoda, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie1, jest przedstawicielem 
Rady Ministrów, organem administracji rządowej oraz zwierzchnikiem 
i organem rządowej administracji zespolonej w województwie, reprezentantem 
Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 
Ponadto jest organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego2. Wojewoda jest 
również organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków pod względem legalności, przy czym zgodnie 
z art. 3 ust. 2 cyt. ustawy, kontroluje on pod względem legalności, 
gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu 
terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie 
na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. 
Wojewoda jest także obowiązany zapewnić gospodarowanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa w województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej 
gospodarki.     

Stosownie do art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych3 (dalej: ufp), dysponenci części budżetowych sprawują nadzór 
i kontrolę: nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek 
organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny 
celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur, 
wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, realizacji zadań 
finansowanych z budżetu państwa, efektywności i skuteczności realizacji 
planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji 
celów.  
Wojewoda Lubuski, będąc dysponentem części 85/08 – województwo lubuskie 
budżetu państwa, ustanowił dysponentami środków budżetu państwa 
trzeciego stopnia w ww. części dwunastu kierowników państwowych jednostek 
bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej, m.in. Dyrektora 
Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ustanowił także 
23 dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentom 
drugiego stopnia, tj. Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu oraz Lubuskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii. 
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubskiego4, dysponent części budżetowej 
przekazuje środki finansowe budżetu państwa na rachunki bankowe 
dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, dotacje celowe jednostkom 
samorządu terytorialnego (na zadania z zakresu administracji rządowej i inne 
zadania zlecone ustawami, zadania realizowane na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu ich podziału i poleceń 
dokonywanych przez merytoryczne wydziały oraz odpowiednie służby, 
inspekcje i straże wojewódzkie administracji zespolonej), pozostałe dotacje 
ujęte w ustawie budżetowej w części 85/08 – województwo lubuskie w oparciu 
o polecenia dysponentów trzeciego stopnia i dyrektorów wydziałów, w których 
planach finansowych dotacje te zostały ujęte, z wyjątkiem dotacji na realizację 
zadań ujętych w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Zielonej Górze.  

Dochody uzyskane w 2020 r., w części 85/08 – województwo lubuskie, 
wyniosły 49 989,5 tys. zł. Dochody zrealizowane przez dysponenta III stopnia  
– Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: LUW 
lub Urząd) wyniosły 3816,2 zł i stanowiły 7,6% dochodów dysponenta części. 
                                                           
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 1464. 
2  Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. 
3  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
4  Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

dysponentów w budżecie Wojewody Lubuskiego, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz 
obsługi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

Cel kontroli 
ocena wykonania budżetu 
państwa w 2020 roku,  
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 85/08 
– województwo lubuskie. 

Zakres kontroli 
– analiza porównawcza 

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

– realizacja wydatków 
budżetu państwa 
i budżetu środków 
europejskich, w tym 
rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych  
z środków publicznych; 

– sporządzenie rocznych 
sprawozdań 
budżetowych oraz 
sprawozdań  
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; 

– system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania 
sprawozdań; 

– nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części 
budżetu państwa  
w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ufp, w tym 
nadzór nad wykonaniem 
planów finansowych 
podległych jednostek 
oraz nadzór nad 
wykorzystaniem 
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu 
państwa w części 85/08  
– województwo lubuskie. 

 
Jednostki kontrolowane:  
Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
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Wydatki części 85/08 – województwo lubuskie zrealizowano w kwocie 
2 273 395,2 tys. zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi5). Wydatki LUW jako 
dysponenta III stopnia wyniosły 63 603,0 tys. zł i stanowiły 2,8% wydatków 
budżetowych ww. części.  
Wydatki budżetu środków europejskich, w części 85/08 – województwo 
lubuskie, wyniosły w 2020 r. ogółem 3613 tys. zł (nie wystąpiły wydatki 
budżetu środków europejskich Urzędu jako dysponenta III stopnia). 

Główne zadania, na które wydatkowano najwięcej środków, w układzie 
zadaniowym, realizowane przez Wojewodę Lubuskiego, jako dysponenta części 
85/08 – województwo lubuskie, dotyczyły wspierania rodziny, pomocy 
i integracji społecznej, systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz 
ochrony ludności, a także ratownictwa medycznego.  

Udział części 85/08 – województwo lubuskie w dochodach budżetu państwa 
w 2020 r. wyniósł 0,01%, a w wydatkach 0,5%6. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7, w Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, w zakresie wykonania budżetu 
państwa w 2020 r. w części 85/08 – województwo lubuskie.  

 

 
 
 

                                                           
5  Planowane wydatki w wysokości 11 903,8 tys. zł, których termin realizacji został przedłużony do 30.11.2021 r.   
6  Wydatki budżetu państwa stanowiły kwotę 504 776 147,7 tys. zł, w tym wydatki niewygasające 11 639 618,9 tys. zł, dochody 

stanowiły kwotę 419 795 676,8 tys. zł, a wydatki budżetu środków europejskich 80 809 977,1  tys. zł. 
7  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 85/08 – województwo lubuskie. 

W 2020 r. wykonanie wydatków w części 85/08 – województwo lubuskie, 
wynosiło 2 273 395,2 tys. zł8 i nie przekroczyło limitu wydatków 
określonego w planie po zmianach, tj. kwoty 2 290 628,6 tys. zł.  
Kontrola 49,2% wydatków budżetu państwa, w części 85/08  
– województwo lubuskie, a także wykorzystania środków przeniesionych 
z dobranych celowo rezerw wykazała, że wydatki zrealizowano w sposób 
celowy, gospodarny i w granicach kwot planowanych, dotacji na realizację 
zadań udzielono zgodnie z przepisami, a środki z rezerw wykorzystano 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Zrealizowane w 2020 r., w części 85/08 – województwo lubuskie, dochody 
budżetowe w wysokości 49 989,5 tys. zł były wyższe od planowanych 
o 2,8% (48 613,0 tys. zł).  
Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z ustalonymi 
procedurami i skutkowały niedopuszczeniem do przedawnienia należności 
budżetowych.  
Kontrola 38,1% kwoty zaległości netto dysponenta trzeciego stopnia (LUW) 
wykazała, że prowadził on systematyczną kontrolę terminowości zapłaty 
należności i podejmował przewidziane prawem czynności, zmierzające 
do ich wyegzekwowania. Wojewoda Lubuski udzielał ulg w spłacie 
należności z zachowaniem zasad, po rzetelnym ustaleniu stanu faktycznego 
i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania 
budżetowe za 2020 rok, sporządzone zarówno dla dysponenta części, 
jak i dysponenta III stopnia (LUW). 
Sprawozdania łączne dysponenta części 85/08 – województwo lubuskie 
sporządzono prawidłowo, na podstawie danych wynikających 
ze sprawozdań jednostkowych podległych dysponentów, a sprawozdania 
jednostkowe Urzędu (dysponent III stopnia) były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej.  
Sprawowana kontrola zarządcza ograniczała ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości w zakresie sporządzanych sprawozdań budżetowych, 
w tym z budżetu środków europejskich oraz sprawozdań w zakresie 
operacji finansowych.  
Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo 
pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.  
 
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/08  
– województwo lubuskie została przedstawiona w załączniku 5.1 
do niniejszej informacji.  

                                                           
8  Wraz z wydatkami niewygasającymi w kwocie 11 903,8 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 85/08  
– województwo lubuskie 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/08  
– WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 85/08 – województwo lubuskie 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 w 2020 r., w części 85/08 – województwo lubuskie, dochody budżetowe w wysokości 
49 989,5 tys. zł były niższe od dochodów zrealizowanych w 2019 r. o 21,5% (63 648,0 tys. zł) 
i wyższe od planowanych o 2,8% (48 613,0 tys. zł). 
Głównym źródłem dochodów były wpływy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 
– Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19 856,8 tys. zł (39,7% ogółu dochodów) oraz w dziale 
855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14 443,7 tys. zł (28,9% 
ogółu dochodów). 
Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 5.2 do niniejszej 
informacji. 
Najwyższe procentowe różnice w wykonaniu dochodów, w stosunku do zaplanowanych kwot, 
wystąpiły w: 

− dziale 801 Oświata i wychowanie (plan – 19,0 tys. zł, wykonanie – 109,0 tys. zł, co stanowiło 
573,7%) – na wykonanie miały wpływ środki przekazane przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dokonujące zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

− dziale 852 Pomoc społeczna (plan – 190,0 tys. zł, wykonanie – 515,2 tys. zł, co stanowiło 271,2%) 
– powyższe wynikało ze zwiększenia wykonania w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, § 2350  
– dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego (plan 146,0 tys. zł, wykonanie 202,6 tys. zł), a także rozdziale 85228 – usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2350 – dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (plan 44,0 tys. zł, wykonanie 
53,1 tys. zł) – na wykonanie dochodów w dziale miały wpływ w szczególności podwyższenie 
kwoty minimalnej emerytury do 1200,00 zł i najniższej renty do 900,00 zł oraz wzrost liczby 
osób korzystających z usług ośrodków wsparcia. 

Najniższe procentowe różnice w wykonaniu dochodów, w stosunku do zaplanowanych kwot, 
wystąpiły w: 

− dziale 710 Działalność usługowa (plan – 368,0 tys. zł, wykonanie – 229,6 tys. zł, co stanowiło 
62,4%) – powyższe wynikało ze zmniejszenia wykonania w rozdziale 71015 – nadzór budowlany 
§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (plan 
202,0 tys. zł, wykonanie 6,7 tys. zł) oraz rozdziale 71015 – nadzór budowlany § 0970 – wpływy 
z różnych dochodów (plan 15,0 tys. zł, wykonanie 0,3 tys. zł) – na wykonanie dochodów w dziale 
wpłynęło zmniejszenie kwoty nałożonych kar m.in. przez powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego; 

− dziale 851 Ochrona zdrowia (plan – 2419,0 tys. zł, wykonanie – 2038,0 tys. zł, co stanowiło 
84,2%) – na wykonanie dochodów wpłynęło zmniejszenie badań laboratoryjnych lub czasowe ich 
zaprzestanie; laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie 
Wielkopolskim skoncentrowało prace na wdrożeniu oraz przeprowadzeniu badań 
na koronawirusa; 

− dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (plan – 22 254,0 tys. zł, wykonanie – 19 856,8 tys. zł, 
co stanowiło 89,2%) – powyższe wynikało ze zmniejszenia wykonania w rozdziale 70005  
– gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2350 – dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (plan – 22 254,0 tys. zł, 
wykonanie – 19 849,0 tys. zł) – na wykonanie dochodów miały wpływ m.in. zmiany w ustawie 
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z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych9, ustawie z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-1910; na mocy 
wprowadzonych przepisów wydłużono termin uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste 
gruntów Skarbu Państwa do 31 stycznia 2021 r. oraz zmniejszono poziom przekazywanych 
dochodów do budżetu przez powiaty z 75% do 50%. 

Największy w 2020 r. spadek wartościowy w stosunku do wykonania dochodów w 2019 r. wystąpił 
w następujących działach: 

− dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01032 – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, § 0830 – wpływy z usług (69,8 %), czego przyczyną były zmiany przepisów 
fitosanitarnych z zakresu zdrowia roślin; 

− dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego (73,2%).  

Lubuski Urząd Wojewódzki, jako dysponent III stopnia, w 2020 r. zrealizował dochody w kwocie 
3816,2 tys. zł, co stanowiło 93,0% kwoty zaplanowanej (4103,0 tys. zł) i 55,9% kwoty wykonania 
z 2019 r. (6825,9 tys. zł). Głównym źródłem dochodów były wpływy z opłat paszportowych oraz 
pozostałych opłat konsularnych – 1513,5 tys. zł, co stanowiło 39,7% (dział 750 – Administracja 
publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, § 0930 – wpływy z opłat paszportowych oraz 
pozostałych opłat konsularnych) oraz wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 
ewidencyjne – 1453,2 tys. zł (38,1%) – (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy 
wojewódzkie, § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym 
opłaty za częstotliwości). 
W 2020 r. wystąpiły dochody wynikające z zapisów art. 15zzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – kara pieniężna za 
naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w wysokości 664 250,00 zł wydanych 
zostało 131 decyzji o nałożeniu kar, kwota uzyskanych wpływów z tego tytułu wyniosła 47 580,19 zł).  

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. należności pozostałe do zapłaty wynosiły 491 008,2 tys. zł, 
w tym zaległości netto (należności, których termin zapłaty minął i które mogą być egzekwowane) 
stanowiły kwotę 460 689,8 tys. zł. W porównaniu do 2019 roku należności ogółem były wyższe 
o 6,2% (462 416,5 tys. zł), a zaległości netto wyższe o 5,2% (437 849,8 tys. zł). 
Najwyższe kwoty zaległości netto w 2020 r. wystąpiły w następujących działach: 

− 855 Rodzina – w wysokości 434 560,9 tys. zł (94,3% ogółu zaległości netto), na którą składały się 
głównie świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) 
w wysokości 434 459,0 tys. zł, które w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 6,1% 
(409 609,1 tys. zł) – przyczyną zwiększenia stanu należności była niska skuteczność egzekucji 
należności z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych oraz wzrost wysokości wypłacanego 
przeciętnego świadczenia alimentacyjnego;  

− 700 Gospodarka mieszkaniowa – w wysokości 19 627,4 tys. zł (4,3% ogółu zaległości netto), na 
którą składały się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego (rozdział 70005 § 2350) w wysokości 19 627,4 tys. zł; w porównaniu 
do poprzedniego roku wskazane dochody zmalały o 9,8% (21 757,5 tys. zł) – przyczyną 
zmniejszenia była zmiana przepisów oraz sytuacja społeczno-gospodarcza związana z pandemią; 

− 750 Administracja publiczna – w wysokości 3472,0 tys. zł (0,8% ogółu zaległości netto), na którą 
składały się głównie wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych (rozdział 75011 § 0570) w wysokości 1357,2 tys. zł, które w porównaniu 
do poprzedniego roku zmalały o 1,6% (1379,5 tys. zł) – przyczyną zmniejszenia była mniejsza 
liczba nakładanych kar i grzywien z uwagi na  pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2; 

− 851 Ochrona zdrowia – w wysokości 1902,4 tys. zł (0,4% ogółu zaległości netto), na którą 
składały się głównie wpływy od Inspekcji Sanitarnej (rozdział 85132) w wysokości 1901,4 tys. zł, 
które w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 47,5% (1289,4 tys. zł) – przyczyną wzrostu 

                                                           
 9 Dz. U. poz. 568, ze zm. 
10  Dz. U. poz. 1086, ze zm. 
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należności było nałożenie kar w związku z nieprzestrzeganiem reżimu sanitarnego w związku 
z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2; 

− 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w wysokości 413,5 tys. zł (0,09% 
ogółu należności netto), na którą składały się głównie wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów z Komendą Wojewódzką PSP (rozdział 75410 § 0950) w wysokości 
318,8 tys. zł – w porównaniu do poprzedniego roku ww. dochody wzrosły o 2410,2% 
(12,7 tys. zł) – przyczyną wzrostu należności było obciążenie firmy notą księgową w związku 
z odstąpieniem od umowy w części dotyczącej zakupu dwóch transporterów – amfibijnych 
pojazdów gąsienicowych z przyczepą. 

W Urzędzie, jako dysponencie III stopnia, należności pozostałe do zapłaty na koniec 2020 r. wyniosły 
4038,2 tys. zł, w tym zaległości netto 3615,8 tys. zł. 

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności dochodzonych przez jednostki podległe lub 
samorządy, wykazanych jako należności w sprawozdaniu Rb-27 dysponenta części, Wojewoda, 
w ramach swoich uprawnień, zrealizował zadania kontrolne dotyczące prawidłowości naliczania 
i odprowadzania dochodów do budżetu państwa przez jednostki podległe oraz jednostki samorządu 
terytorialnego. Efektem kontroli były wydane zalecenia dotyczące usprawnienia w podejmowaniu 
działań wobec dłużników.  
W części 85/08 – województwo lubuskie, w dziale Rodzina, kwota główna należności z tytułu 
niewyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wynosiła 434 468,0 tys. zł, natomiast kwota zaległości netto 434 459,0 tys. zł – były 
one wyższe o 6,1% w stosunku do 2019 r. (odpowiednio 409 619,4 tys. zł oraz 409 609,1 tys. zł). 
Wojewoda, celem nadzorowania egzekwowania przez gminy zaległości netto w dziale Rodzina oraz 
zwiększenia skuteczności dochodzenia zaległości (w szczególności zaległości alimentacyjnych), 
podejmował m.in. następujące działania: 

− w planie kontroli na 2020 r. Wydział Polityki Społecznej LUW zaplanował przeprowadzenie 
pięciu11 kontroli w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
rzetelności i terminowości realizacji przez wierzyciela obowiązków wynikających z ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów12 oraz prawidłowości 
sporządzania sprawozdawczości; 

− w listopadzie 2019 r. skierowano pismo do wszystkich gmin, z terenu województwa lubuskiego, 
podsumowujące przepisy w zakresie egzekucji należności z tytułu wypłacanych świadczeń 
alimentacyjnych oraz dyscyplinujące jednostki w tym zakresie.  

W wyniku wskazanych działań zanotowano niższą dynamikę wzrostu zaległości (kwota zaległości 
netto w 2020 r. w stosunku do 2019 r. – wzrost o 6,1%, kwota zaległości netto w 2019 r. w stosunku 
do 2018 r. – wzrost o 6,9%). Ponadto stwierdzono niższy udział kwot wypłaconych świadczeń 
w przyroście należności – w 2019 r. do 2018 r. wzrost należności netto o 26 608,1 tys. zł (kwota ta 
stanowiła 74,8% świadczeń wypłaconych w 2019 r.), w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. wzrost 
o 24 849,9 tys. zł (kwota ta stanowiła 73,3% świadczeń wypłaconych w 2020 r.). Kwoty wypłaconych 
świadczeń alimentacyjnych wynosiły odpowiednio w 2019 r. – 35 579 tys. zł, w 2020 r.  
– 33 881 tys. zł. 

3.1.1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 
 

Rzetelność i adekwatność podejmowanych przez LUW czynności w celu odzyskania należności 
zbadano na próbie pięciu zaległości o łącznej kwocie 1377,7 tys. zł13, co stanowiło 38% zaległości 
netto (kwota wszystkich zaległości netto na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 3615,8 tys. zł).  
Badanie wykazało w szczególności, że: 

− LUW podejmował działania windykacyjne, nie dopuszczając do upływu terminu przedawnienia; 
− przy windykacji przestrzegano wewnętrznych procedur;  
− w sytuacji opóźnień dłużnika w realizacji zasądzonej należności na rzecz Skarbu Państwa, 

wierzyciel niezwłocznie występował do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oraz 
monitorował działania komornika i ich skuteczność; 

                                                           
11  Z uwagi na fakt wystąpienia pandemii COVID-19 w 2020 r. przeprowadzono trzy kontrole w tym zakresie. 
12  Dz.U. z 2020 r. poz. 808, ze zm. 
13  Doboru próby do badania dokonano w sposób celowy, przy uwzględnieniu kwoty, zakresu dokonanych czynności 

windykacyjnych w powiązaniu z okresem przeterminowania, z pominięciem należności od dłużników alimentacyjnych. 
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− kolejne czynności windykacyjne dokonywane były niezwłocznie, a przerwy między tymi 
czynnościami były obiektywnie uzasadnione; 

− po otrzymaniu tytułu wykonawczego korzystano z możliwości zobowiązania dłużnika 
do wyjawienia jego majątku, a poszczególne czynności windykacyjne były należycie 
dokumentowane. 

W 2020 r. Wojewoda, jako dysponent III stopnia, zawarł dwie ugody w sprawie spornych należności 
cywilnoprawnych, których łączna kwota na dzień ugody wynosiła 36 899,86 zł.   

W LUW w 2020 r. rozłożono na raty należności pieniężne stanowiące należności z tytułu dochodów 
budżetowych, których łączna kwota, na dzień podjęcia decyzji, wynosiła 85 000 zł (trzy sprawy). 
Podejmując decyzje o rozłożeniu na raty wskazanych należności rzetelnie ustalano stan faktyczny, 
wyjaśniano wszystkie okoliczności w prowadzonych sprawach oraz postępowano zgodnie 
z procedurami wewnętrznymi. W każdej z ww. spraw zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 57 
pkt 2 ufp oraz art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa14 (dalej: 
ustawa Ordynacja podatkowa). Rozłożenia na raty należności pieniężnych stanowiących należności 
z tytułu dochodów budżetowych zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych. 
W Urzędzie umorzono w 2020 r. cztery należności pieniężne stanowiące należności z tytułu 
dochodów budżetowych, których łączna kwota, na dzień podjęcia decyzji, wynosiła 106 684,17 zł. 
W dwóch przypadkach umorzenie nastąpiło na wniosek dłużnika, natomiast podstawą umorzenia 
dwóch pozostałych należności był fakt wielokrotnego umarzania postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego przez komornika sądowego, m.in. z uwagi na brak majątku zobowiązanego. 
Podejmując decyzje o umorzeniu rzetelnie ustalono stan faktyczny, wyjaśniano wszystkie 
okoliczności w prowadzonych sprawach oraz postępowano zgodnie z procedurami wewnętrznymi. 
W każdej ze spraw zachodziły przesłanki uzasadniające umorzenie, o których mowa w art. 56 ust. 1 
pkt 3 i pkt 4 ufp, art. 57 pkt 2 ufp oraz art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Umorzenia 
należności pieniężnych stanowiących należności z tytułu dochodów budżetowych zostały 
prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych.  

 

                                                           
14  Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm. 
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3.2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

W 2020 r. wykonanie wydatków, w części 85/08 – województwo lubuskie, wyniosło 
2 273 395,2 tys. zł, co stanowiło 99,2% planu po zmianach (2 290 628,6 tys. zł). Wydatki w 2020 r. 
były o 19,1% wyższe niż w 2019 r. (1 908 633,7 tys. zł). Wydatki, które nie wygasły z upływem 
2020 r. stanowiły kwotę 11 903,8 tys. zł. 
Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 5.3 do niniejszej 
informacji. 
Analiza wydatków15 w wybranych ośmiu działach klasyfikacji budżetowej16 wykazała, że w siedmiu 
działach wydatki, w  części 85/08 – województwo lubsukie, w 2020 r. były wyższe niż w roku 
poprzednim. Największe procentowe różnice wystąpiły w czterech następujących działach17: 

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w 2020 r. wynosiły 130 201,1 tys. zł, co stanowiło 175,2% 
wydatków w 2019 roku (74 295,0 tys. zł), w tym największe różnice w wydatkach wystąpiły 
w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia 
zwierzęcego – w 2020 r. wydatki wynosiły 54 588,8 tys. zł i stanowiły 1488,0% wykonania 
z 2019 r. (3668,7 tys. zł); 

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w 2020 r. wynosiły 
124 152,1 tys. zł i stanowiły 126,0% wydatków z 2019 roku (98 507,3 tys. zł), w tym największe 
różnice wystąpiły w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – w 2020 r. wydatki wynosiły 
4482,1 tys. zł, tj. 322,5% wykonania roku poprzedniego (1389,6 tys. zł); 

- 851 Ochrona zdrowia – wydatki w 2020 r. wynosiły 161 036,2 tys. zł, co stanowiło 125,1% 
wydatków 2019 r. (128 702,0 tys. zł), w tym największe różnice w wystąpiły w rozdziale 85195 
Pozostała działalność – w 2020 r. wydatki wynosiły 3408,0 tys. zł, tj. 339,9% wykonania roku 
poprzedniego (1002,6 tys. zł); 

- 855 Rodzina – wydatki w 2020 r. wynosiły 1 490 565,6 tys. zł, co stanowiło 122,7% wydatków 
2019 r. (1 214 581,4 tys. zł), w tym największe różnice w wystąpiły w rozdziale 85510 
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – w 2020 r. wydatki wynosiły 2658,4 tys. zł, 
tj. 183,0% wykonania roku poprzedniego (1453,0 tys. zł). 

W działach 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) oraz 851 (Ochrona zdrowia) 
wzrost wydatków w 2020 r. był spowodowany m.in. zwalczaniem pandemii COVID-19. 
W jednym dziale klasyfikacji budżetowej wydatki w 2020 r. były niższe niż w roku poprzednim. 
W dziale 600 Transport i łączność wydatki w 2020 r. wyniosły 32 622,7 tys. zł, co stanowiło 49,0% 
wydatków w 2019 roku (66 513,9 tys. zł). W 2020 r. w dwóch rozdziałach (60013 Drogi publiczne 
wojewódzkie, 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) nie dokonywano wydatków, natomiast 
w 2019 r. wydatki w rozdziale 60013 wynosiły 33 466,3 tys. zł, a w rozdziale 60078 stanowiły 
700,4 tys. zł. W 2020 r. nie dokonano wydatków w rozdziale 60013 z uwagi na fakt, iż środki te były 
przeznaczone na dofinansowanie budowy, przebudowy, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami 
wojewódzkimi, na które w 2019 r. została uruchomiona rezerwa celowa (poz. 54). Obecnie zadanie 
jest realizowane w ramach subwencji ogólnej przekazywanej do marszałka województwa. 
W rozdziale 60078 w 2020 r. nie realizowano natomiast zadań w zakresie usuwania skutków klęsk 
żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.  

W 2020 roku wykonanie wydatków LUW, jako dysponenta III stopnia, wyniosło 63 603,0 tys. zł18 
i było o 16,0% wyższe niż w 2019 r. (54 813,6 tys. zł). Wydatki, które nie wygasły z upływem 
2020 roku stanowiły kwotę 1278,2 tys. zł19. W sześciu działach klasyfikacji budżetowej wydatki LUW 
w 2020 r. były wyższe niż w roku poprzednim, w tym największe procentowe różnice wystąpiły 
w działach: 

                                                           
15  Wraz z wydatkami niewygasającymi. 
16  Działy: 855 Rodzina, 852 Pomoc społeczna, 851 Ochrona zdrowia, 010 Rolnictwo i łowiectwo, 754 Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa, 600 Transport i łączność, 801 Oświata i wychowanie oraz 750 Administracja publiczna. 
17  W pozostałych trzech działach klasyfikacji budżetowej (750, 801 oraz 852) wydatki w 2020 r. nie były wyższe niż 6% 

w stosunku do roku 2019. 
18  Wydatki wystąpiły w 11 działach: 010, 600, 700, 710, 750, 752, 754, 851, 852, 853, 855.  
19  W tym 313,9 tys. zł w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, 964,3 tys. zł w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne. 
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−  851 Ochrona zdrowia – wydatki w 2020 r. wynosiły 7959,8 tys. zł, co stanowiło 479,1% 
wydatków 2019 r. (1661,5 tys. zł), w tym największe różnice w wydatkach wystąpiły w rozdziale 
85141 Ratownictwo medyczne – w 2020 r. wynosiły 4345,0 tys. zł (brak wydatków w tym 
rozdziale w 2019 r.) oraz w rozdziale 85195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 3374,1 tys. zł, 
co stanowiło 342,3% wykonania roku 2019 (985,8 tys. zł); 

−  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w 2020 r. wynosiły 
3892,8 tys. zł, co stanowiło 251,4% wydatków z 2019 r. (1548,6 tys. zł), w tym największe różnice 
wystąpiły w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki wynosiły 3709,0 tys. zł, tj. 266,9% 
wykonania roku poprzedniego (1389,6 tys. zł). 

W czterech działach klasyfikacji budżetowej wydatki w 2020 r. były niższe niż w roku poprzednim. 
Największe różnice wystąpiły w działach:  

− 700 Gospodarka mieszkaniowa20 – wydatki w 2020 r. wynosiły 452,1 tys. zł, co stanowiło 22,1% 
wydatków 2019 roku (2042,9 tys. zł) – różnica związana była z uprawomocnieniem się wyroku 
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim (IC 604/17) zasądzającego, na rzecz Powiatu 
Słubickiego, kwotę 1489 604,27 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu21; 

− 600 Transport i łączność22 – wydatki w 2020 r. wynosiły 77,3 tys. zł, tj. 51,0% wydatków roku 
2019 (151,7 tys. zł) – powyższe wynikało z niższego zapotrzebowania na środki dotyczące 
placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście. 

W 2020 r. wydatki na usługi obce w LUW23 były łącznie wyższe o 58,2% niż w 2019 r. i wynosiły 
8906,1 tys. zł (w porównaniu do wydatkowanych w 2019 r. 5 627,8 tys. zł). Największe wzrosty kwot 
wystąpiły w dziale 851 Ochrona zdrowia:  

− w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne § 4300 Zakup usług pozostałych – brak było wykonania 
wydatków w tym dziale, rozdziale i paragrafie w 2019 r., natomiast w 2020 r. wydatkowano 
kwotę 3380,7 tys. zł; powyższe wynikało w szczególności z konieczności zabezpieczenia zespołów 
transportu sanitarnego, których zadaniem było pobieranie wymazów z gardła w warunkach 
domowych oraz przewożenie ich do laboratoriów; 

−  w rozdziale 85195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych, gdzie w 2019 r. 
wykonanie wynosiło 5,8 tys. zł, natomiast w 2020 r. 219,0 tys. zł (o 213,2 tys. zł więcej niż w roku 
poprzednim); wzrost był spowodowany m.in. sfinansowaniem zadań związanych ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem COVID-19, 
tj. pokrycie kosztów związanych z finansowaniem osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu 
pandemii w trybie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi24 – opłacenie lekarzy skierowanych do pracy przy zwalczaniu pandemii 
COVID-19 i opłacenie lekarzy stwierdzających zgon (210,1 tys. zł), na potrzeby izolatorium 
w punkcie kontroli sanitarnej w Świecku oraz wyżywienia osób objętych kwarantanną – 8,5 tys. zł).  

Tarcza antykryzysowa 
Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych25 (dalej również: ustawa o COVID-19 lub Tarcza 
antykryzysowa), wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji 
rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, 
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości  

                                                           
20  Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 
21  Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 12.09.2019 r. sygn. akt I ACa 736/18 oddalił apelację Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa, w związku z czym prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. 
Wydział I  Cywilny z dnia 06.07.2018 r. sygn. akt I C 604/17 zasądzający od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody 
Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 1 489 604,27 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu. 
Decyzją Nr MF/FG3.4143.3.294.2019.MF.4214 z dnia 27.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, 
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju zwiększył plan wydatków o łączną kwotę 1 887 803,20 zł. Pochodzące z rezerwy 
celowej budżetu państwa (część 83, poz. 16) środki na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 
przeznaczone zostały dla Powiatu Słubickiego na uregulowanie należności (wraz z odsetkami). Uregulowanie należności 
nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu w sytuacji wydania przez Sąd Najwyższy rozstrzygnięcia korzystnego dla Skarbu 
Państwa. 

22  Rozdział 60031 Przejścia graniczne. 
23  Wydatki na usługi obce wystąpiły w 2019 r. w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej, natomiast 2020 r. w ww. 16 rozdziałach 

oraz dodatkowo w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne. 
24  Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm. 
25  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
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prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wojewoda Lubuski w 2020 r. wydawał 
ww. podmiotom polecenia w trybie art. 11 ust. 1 Tarczy antykryzysowej26. W 2020 r. wydano 
36 pisemnych poleceń dotyczących realizacji przez wskazane jednostki zadań związanych 
z uruchomieniem przez nie miejsc kwarantanny27.  

W 2020 r. LUW przekazał (na podstawie poleceń ustnych lub poleceń pisemnych wydanych przez 
Wojewodę Lubuskiego) 49 jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe28 na pokrycie 
kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (art. 11 ust. 12 Tarczy 
antykryzysowej, obowiązujący od 18 kwietnia 2020 r.), polegających na przeprowadzeniu 
kwarantanny osób, które przekroczyły granice państwa i nie miały możliwości odbywania 
kwarantanny w warunkach domowych lub zostały skierowane do tej kwarantanny na mocy decyzji 
właściwego organu inspekcji sanitarnej. 
Wykonanie wydatków na ww. zadania29 (po dokonanych zwrotach) wynosiło 773,1 tys. zł 
(na planowane 780,1 tys. zł), w tym 48 gmin wykorzystało kwotę 771,8 tys. zł (na planowane 
778,8 tys. zł), a jeden powiat wykorzystał kwotę 1,2 tys. zł (na planowane 1,3 tys. zł).30  
Wojewoda Lubuski nie zawierał w 2020 r. z przedsiębiorcami umów, o których mowa w art. 11 ust. 331 
i art. 11 ust. 632 Tarczy antykryzysowej. W 2020 r. nie wystąpiły przypadki odmów przedsiębiorców 
zawarcia umów, o których mowa w art. 11 ust. 533 i art. 11 ust. 834 Tarczy antykryzysowej. 

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe 
W 2020 roku z rezerw celowych budżetu państwa pozyskano środki w łącznej kwocie 
266 834,6 tys. zł, a z rezerwy ogólnej 1200,0 tys. zł.  
Wykorzystanie ww. środków przedstawiało się w szczególności następująco:  

−  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.; kwota po korekcie decyzji wynosiła 55 336,9 tys. zł, 
nie wykorzystano 681,5 tys. zł; 

− Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze; kwota po korekcie decyzji wynosiła 
62 247,3 tys. zł, nie wykorzystano 2257,1 tys. zł; 

−  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.; kwota po korekcie decyzji 
wynosiła 4836,4 tys. zł, nie wykorzystano 248,8 tys. zł; 

−  Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego LUW; kwota po korekcie decyzji wynosiła 
3484,6 tys. zł, nie wykorzystano 1851,1 tys. zł; 

−  Wydział Gospodarki Nieruchomościami LUW; kwota po korekcie decyzji wynosiła 40 546,0 tys. zł, 
nie wykorzystano 226,1 tys. zł; 

−  Wydział Programów Europejskich i Rządowych LUW; kwota po korekcie decyzji wynosiła 
10 352,2 tys. zł, nie wykorzystano 5273,4 tys. zł; 

−  Wydział Polityki Społecznej LUW; kwota po korekcie decyzji wynosiła 64 009,9 tys. zł, 
nie wykorzystano 7921,4 tys. zł;  

−  Wydział Zdrowia LUW; kwota wynosiła 1200,0 tys. zł, nie wystąpiła sytuacja niewykorzystana  
środków. 

Wojewoda Lubuski w 2020 r. przekazał do Ministra Finansów 29 wniosków o korektę decyzji, w tym 
14 wniosków dotyczyło zmniejszenia przyznanej kwoty.  

Na podstawie siedmiu decyzji Minister Finansów przyznał z pozycji nr 4 rezerwy celowej kwotę 
13 556,9 tys. zł, która zotała wykorzystana na działania związane z COVID-19, nie wykorzystano 
3,8 tys. zł. 

                                                           
26  W brzmieniu nadanym art. 73 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, ze zm.); w myśl obowiązującego od 18 kwietnia 
2020 r. art. 11 ust. 12 ustawy o COVID-19 zadania nałożone w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o COVID-19, 
były realizowane przez jednostki jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (art. 11 utracił moc z dniem 
5 września 2020 r.).  

27  Przed 18.04.2020 r. wydano 34 polecenia, a po ww. terminie dwa polecenia. 
28  Dział 754, rozdział 75421, § 2010 oraz § 2110. 
29  Dział 754, rozdział 75421, § 2010 i § 2110. 
30  Ponadto w 2020 r. polecenia uruchomienia miejsc kwarantanny otrzymali: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Rektor 

UAM w Poznaniu, Wojewódzki Komendant OHP w Zielonej Górze. W 2020 r.: Uniwersytet Zielonogórski wykorzystał 
z przekazanych przez LUW kwot na przedmiotowe zadanie 226,5 tys. zł, UAM w Poznaniu 38,4 tys. zł. Wojewódzka 
Komenda OHP w Zielonej Górze nie obciążała w 2020 r. LUW kwotami z tego tytułu. 

31  Do 17 kwietnia. 
32  Od 18 kwietnia. 
33  Do 17 kwietnia. 
34  Od 18 kwietnia. 
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W LUW w 2020 r. nie wystąpiły wydatki z rezerwy ogólnej, natomiast plan wydatków z rezerw 
celowych zwiększono o kwotę 10 039,3 tys. zł do kwoty 58 757,3 tys. zł (w tym zaplanowana kwota 
7944,8 tys. zł dotyczyła środków na przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID-19). Wykonanie 
wydatków z rezerw celowych wynosiło natmiast 8665,2 tys. zł (w]tym kwotę 6674,1 tys. zł 
wykorzystano na przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID-19). 

Blokady planowanych wydatków (art. 177 ufp) 
W 2020 r. decyzjami Wojewody Lubuskiego dokonano 33 blokad, natomiast Prezes Rady Ministrów 
dokonał jednej blokady wydatków.  
Decyzjami Wojewody Lubuskiego w 2020 r. łącznie zablokowano wydatki w kwocie 61 737,2 tys. zł, 
w tym środki z rezerw celowych w wysokości 1895,9 tys. zł. 
Blokady wydatków dokonane decyzjami Wojewody Lubuskiego stanowiły 2,7% planu po zmianach, 
który wyniósł 2290 628,6 tys. zł na dzień 31.12.2020 r. Blokady były dokonywane na podstawie 
art. 177 ust. 1 pkt 3 ufp (nadmiar posiadanych środków, 32 decyzje) oraz art. 177 ust. 1 pkt 2 ufp 
(opóźnienia w realizacji zadań, jedna decyzja). 
W przypadku dysponenta części 85/08 – województwo lubuskie, blokady wydatków dla jednostek 
samorządu terytorialnego dotyczyły w szczególności: 

− blokada w kwocie 1298,6 tys. zł w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa § 6258 (825,8 tys. zł) i § 6259 (472,8 tys. zł) – opóźnień w realizacji inwestycji 
pn.: Scalenie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła; 

− blokada w kwocie 388,8 tys. zł w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży § 2810 (3,7 tys. zł), 2820 (352,7 tys. zł), 
2830 (32,4 tys. zł) – panującej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej rozprzestrzeniania się 
koronawirusa – uczestnicy rezygnowali z wyjazdu lub opuścili kolonie przed terminem jej 
zakończenia; 

− blokada w kwocie 49 585,6 tys. zł w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze § 2060  
– mniejszej liczby rodzin objętych wsparciem, a także oczekujących decyzji w zakresie 
koordynacji zabezpieczenia społecznego (dotyczy Programu 500+); 

− blokada w kwocie 4059,7 tys. zł w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2030 
(16,2 tys. zł), 2810 (93,0 tys. zł), 2830 (1853,4 tys. zł), 6230 (2097,1 tys. zł) – rezygnacji 
podmiotów z realizacji zadań, wykluczenia przez Wojewodę Lubuskiego jednego z podmiotów 
z udziału w Programie Maluch+ oraz krótszego niż zakładany okresu realizacji zadania przez 
jednostki samorządu terytorialnego; 

− blokada w kwocie 374,1 tys. zł w rozdziale 85504 – Wspierane rodziny § 2010 (345,6 tys. zł), 2110 
(28,5 tys. zł) – mniejszej liczby uczniów i osób uczących się, w przypadku których przysługiwało 
świadczenie Dobry Start; 

− blokada w kwocie 96,9 tys. zł w rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów § 2110 – mniejszej niż 
przewidywana liczby złożonych wniosków z przeznaczeniem na realizację pomocy dla 
repatriantów; 

− blokada w kwocie 646,9 tys. zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – spadku 
liczby osób zgłaszających się o pomoc, m.in. z uwagi na pobieranie świadczenia wychowawczego, 
a także ograniczeń związanych ze stanem pandemii wirusa SARS-CoV-2; 

− blokada w kwocie 248,2 tys. zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność § 2030 (205,8 tys. zł), 
6330 (42,4 tys. zł) – złożenia przez gminy korekt kosztorysu, dzięki czemu wystąpiły 
oszczędności w realizacji programu wieloletniego Senior+ (48,5 tys. zł) oraz nieprzystąpienia do 
programu Wspieraj Seniora czterech gmin (199,7 tys. zł); 

− blokada w kwocie 200,3 tys. zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – powstałych 
oszczędności – po opłaceniu przez jednostki składek zdrowotnych z terminem do 15.12.2020 r., 
pozostały wolne środki; 

− blokada w kwocie 2834,0 tys. zł w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 
§ 2210 – oszczędności. 

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 26.11.2020 r.35 zablokowano wydatki budżetu państwa na rok 
2020, w części 85/08 – województwo lubuskie, w kwocie ogółem 1971 tys. zł, które dotyczyły LUW 
oraz dziewięciu jednostek36. 

                                                           
35  Decyzja Ministra Finansów Nr MF/BP2.4143.19.36.2020.BLOK z dnia 26.11.2020 r., wydana na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 

ustawy o COVID-19, oraz w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie blokowania 
planowanych na rok 2020 wydatków budżetu państwa. 
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Wojewoda Lubuski nie otrzymał w 2020 r. od Prezesa Rady Ministrów dyspozycji wpłaty środków 
na Fundusz Przeciwdziałania COVID-1937. 

Wydatki na dotacje 
W 2020 r. wydatki na dotacje, w części 85/08 – województwo lubuskie, wykonano w łącznej 
kwocie 1983 266 tys. zł, co stanowiło 99,3% planu po zmianach (1 997 541 tys. zł). Udział dotacji 
w wydatkach budżetu państwa, w części 85/08 – województwo lubuskie, w 2020 r. wyniósł 87,2%  
– relacja ta w porównaniu do 2019 r. zmniejszyła się o 3,8 punkty procentowe38. 

Środki zostały przeznaczone w szczególności na następujące zadania: 

− świadczenie wychowawcze – 1 017 930 tys. zł; 
− świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 407 435 tys. zł; 
− ratownictwo medyczne – 81 912 tys. zł; 
− funkcjonowanie KP/KM PSP – 92 917 tys. zł; 
− zasiłki stałe – 40 591 tys. zł; 
− wsparcie rodziny – realizacja programu Dobry start – 36 192 tys. zł. 

Wykonanie dotacji w przypadku gmin stanowiło kwotę 1 543 356,8 tys. zł (plan 1 543 416,0 tys. zł), 
powiatów 161 227,0 tys. zł (plan 161 227,7 tys. zł), natomiast w przypadku województwa plan 
i wykonanie wyniosły 31 028,4 tys. zł.  

W 2020 r., z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS CoV-2, Wojewoda przekazał do powiatów 
środki dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202 § 2130), z przeznaczeniem na:  

− dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy 
społecznej, o którym mowa w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej39 
(dalej: ustawa o pomocy społecznej), w szczególności na przyznanie gratyfikacji osobom 
zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 
narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 – łączna kwota 
1044,2 tys. zł (w tym 901,5 tys. środki z rezerwy celowej poz. 27), wykonanie 1044,2 tys. zł; 

− dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy 
społecznej (art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), w tym na przygotowanie i zabezpieczenie 
domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, 
w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych 
przez dom pomocy społecznej – łączna kwota 3413,9 tys. zł (w tym 1202,1 tys. zł środki 
z rezerwy celowej poz. 27), wykonanie 3411,9 tys. zł;  

− dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy 
społecznej (art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) – na wzmocnienie zabezpieczenia domów 
pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, zagwarantowanie 
właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej 
do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki (w tym wynagrodzenia 
i gratyfikacje) oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia  
– łączna kwota 3685 tys. zł (w tym środki pochodzące z poz. 73 – kwota 1903,1 tys. zł oraz z poz. 27 
–kwota 1134,7 tys. zł), wykonanie  3684,8 tys. zł.  

Razem przekazane środki stanowiły 8143,1 tys. zł, a wykonanie 8140,9 tys. zł, tj. 99,97%.   
Powyższe środki zostały wydatkowane przede wszystkim na wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi (dodatki, nagrody, podwyżki, wynagrodzenia bieżące) – na ten cel wydatkowano 76% 
wskazanych środków. Domy pomocy społecznej 10% dotacji wydały na zakup środków ochrony 
osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony, ubrania jednorazowe, środki dezynfekujące, mydła, 

                                                                                                                                        
36  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 

Handlowej w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.   

37  Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Prezes Rady Ministrów mógł wydać wiążące polecenie m.in. dysponentowi 
części budżetu państwa wpłaty środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

38  Udział dotacji w wydatkach budżetu państwa w części 85/08 w 2019 r. wyniósł 91%. 
39  Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm. 
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maty dezynfekujące jednorazowe itp.). Przekazana dotacja pozwoliła domom pomocy społecznej na 
zabezpieczenie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług, umożlwiła zapewnienie środków 
ochrony niezbędnych do zmniejszenia liczby zachorowań, zakup niezbędnego wyposażenia do 
domów pomocy społecznej. Środki przede wszystkim zabezpieczyły domy pomocy społecznej 
przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2 oraz pozwoliły zapobiec negatywnym 
skutkom rozprzestrzeniania się wirusa.  
W 2020 r. objęto wsparciem 23 domy pomocy społecznej (100%) oraz 34 ośrodki wsparcia (tj. 100% 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 

W 2020 roku w województwie lubuskim objęto: 

− programem Rodzina 500+ średnio miesięcznie 159 319 dzieci, 
− pomocą w zakresie dożywiania – programem Posiłek w szkole i w domu 33 779 osób, w tym na wsi 

15 299 osób. 

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2020 r.: 

− dziewięć z 14 powiatów realizowało oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie – ogółem wzięło w nich udział 196 osób, z czego 110 ukończyło pełną edycję 
programu, dodatkowo 18 osób stosujących przemoc w rodzinie zostało objętych oddziaływaniami 
psychologiczno-terapeutycznymi, stanowiącymi pogłębioną diagnozę i terapię, mającą na celu 
trwałą zmianę wzorców postępowania, reagowania na sytuacje kryzysowe, przepracowania 
emocji, analizę źródeł destrukcyjnych zachowań, pełną edycję ukończyło pięć osób; 

− funkcjonowała jedna placówka finansowana z budżetu państwa, o zasięgu wojewódzkim, 
dedykowana osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca 20 miejsc całodobowych 
spełniających standard określony w przepisach, z których w 2020 r. skorzystało 25 osób – klienci 
ośrodka otrzymali niezbędną ochronę przed przemocą, pomoc i wsparcie specjalistyczne, zostali 
objęci poradnictwem i terapią, zostały wobec nich zainicjowane działania mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku zamieszkania; 

− wszystkie gminy posiadały gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie – w każdej gminie funkcjonowały zespoły interdyscyplinarne 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawiciele uprawnionych służb i instytucji 
założyli 2243 Niebieskie Karty – A,  pomocą zespołów interdyscyplinarnych objęto 1927 rodzin, 
a oddziaływaniami grup roboczych 2397 rodzin – działania zespołów interdyscyplinarnych i grup 
roboczych polegały w szczególności na diagnozowaniu i monitorowaniu środowisk dotkniętych 
przemocą, powiadamianiu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, kierowaniu 
wniosków do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, opracowaniu 
i realizacji planów pomocy, nawiązywaniu współpracy z placówkami oświaty, monitorowaniu 
sytuacji dzieci, motywowanie sprawców przemocy do podjęcia leczenia, terapii; 

− 10 jednostek samorządu terytorialnego aplikowało, a pięć40 otrzymało wsparcie finansowe 
na realizację projektów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach 
Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, edycja 2020, co umożliwiło skierowanie do mieszkańców 
gmin działań informacyjnych, profilaktycznych, a także objęcie osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie dodatkowym wsparciem i pomocą specjalistyczną.  

U dysponenta części 85/08 – województwo lubuskie szczegółowym badaniem objęto wydatki 
na dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 022 753,4 tys. zł i budżetu środków europejskich 
w wysokości 3399,5 tys. zł41, co stanowiło 51,6% wydatków na dotacje ogółem oraz 94,1% środków 
europejskich ogółem (por. Badanie próby wydatków). 

Wydatki na wynagrodzenia  
Wydatki na wynagrodzenia, w części 85/08 – województwo lubuskie, w 2020 r. wyniosły 
112 042,2 tys. zł. W porównaniu do 2019 r. (95 724,9 tys. zł) były wyższe o 16 317,3 tys. zł. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego pełnozatrudnionego pracownika 
w 2020 r. w ww. części wyniosło 5935,70 zł, tj. o 742,30 zł (14,3%) więcej niż w 2019 r. (5193,40 zł).  

                                                           
40  Gorzów Wielkopolski, Wschowa, Sulęcin, Słubice, Witnica. 
41  Doboru próby dokonano w sposób celowy z wydatków na dotacje w grupie § 2 i § 6; przy doborze próby do badania 

uwzględniono wydatki na dotacje związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (1 903 066 zł – rozdział 85202, 
§ 2130) oraz z środków europejskich (3 399 507 zł – rozdział 85504, § 2057). 
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Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w części 85/08 – województwo lubuskie 
w 2020 r. wyniosło 1573 osoby i było wyższe w porównaniu do 2019 r. o 37 osób (1536 osób). 
Zatrudnienie według stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1598 osób i było wyższe od stanu 
na koniec 2019 r. o dziewięć osób. 
Wydatki na wynagrodzenia dysponenta III stopnia (LUW) w 2020 r. wyniosły 31 332,8 tys. zł i były 
wyższe od wydatków poniesionych w 2019 r. o 3986,3 tys. zł. Wpływ na powyższe miał wzrost 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., które wyniosło 5751 zł i było wyższe 
od wynagrodzenia w 2019 r. o 0,5 tys. zł. W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w Urzędzie, jako 
dysponencie III stopnia, wyniosło 454 osoby i było wyższe od zatrudnienia w 2019 r. o 20 osób. 

W 2020 r. Minister Finansów przekazał LUW, jako dysponentowi III stopnia, środki 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§ 401–412), łącznie w wysokości 241 tys. zł, w ramach 
następujących rezerw celowych:  

− poz. 8 – kwota 32,9 tys. zł, z czego 27,5 tys. zł wykorzystano na wynagrodzenia w ramach 
dodatków zadaniowych za realizację projektów (§ 4020); 

− poz. 20 – kwota 27,6 tys. zł, z czego 22,9 tys. zł wykorzystano na wypłatę dodatków służby 
cywilnej urzędnikom mianowanym z dniem 1 grudnia 2019 r. (§ 4020) oraz 0,1 tys. zł w § 4040; 

− poz. 21 – kwota 32,2 tys. zł, z czego 32,2 tys. zł wykorzystano na sfinansowanie wypłaty nagrody 
jubileuszowej (§ 4010); 

− poz. 44 – kwota 148,4 tys. zł, z czego 124 tys. zł wykorzystano na wynagrodzenia w związku 
ze zwiększeniem zatrudnienia w korpusie służby cywilnej w wydziale właściwym do spraw 
legalizacji pobytu na realizację zadań związanych z obsługą wniosków cudzoziemców 
i prowadzeniem postępowań o wydanie pozwolenia na pobyt i pracę (§ 4020). 

Wykonanie wydatków w 2020 r. w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, w paragrafie 4010 
wynosiło 2347,3 tys. zł i było wyższe od wydatków w tym dziale i rozdziale w 2019 r. o 20,8% 
(w 2019 wydatkowano 1943,3 tys. zł). Przyczynami wzrostu wskazanych wydatków były: 

− skutki przechodzącej decyzji MF z 2019 r. przeznaczonej na podwyższenie wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi pracownikom urzędu wojewódzkiego, co stanowiło wzrost w rozdziale 75011, 
§ 4010 o 15,3%; 

− waloryzacja wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 r. (6%), zgodnie z ustawą budżetową na 2020 r. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, związaną z pandemią COVID-19, pracownicy LUW w okresie 
od marca do grudnia 2020 r. świadczyli pracę zdalną w zróżnicowanym wymiarze42. W 2020 r. 
poniesiono koszty w wysokości ogółem 225,6 tys. zł z tytułu wykonywania przez pracowników LUW 
pracy zdalnej, w tym koszty zakupu sprzętu i usług teleinformatycznych 114,5 tys. zł, energii 
elektrycznej 111,1 tys. zł. 
Wykonywanie przez pracowników LUW pracy zdalnej przełożyło się na poniesienie w 2020 r., 
w porównaniu do 2019 r., mniejszych wydatków dotyczących szkolenia członków korpusu służby 
cywilnej (o 167,5 tys. zł),  podróży służbowych (o 167,4 tys. zł), zakupów paliwa (o 63,0 tys. zł). 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń zawiera załącznik nr 5.4. do niniejszej 
informacji. 

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  
W 2020 r. dysponent części 85/08 poniósł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
w wysokości 1977,1 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach (1990,6 tys. zł). Wydatki te względem roku 
2019 zwiększyły się o 19,5% i w strukturze wydatków dysponenta części stanowiły, podobnie jak 
w 2019 r., 0,1% wydatków ogółem. 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych LUW, zaplanowane na 2020 r. na kwotę 568,7 tys. zł, 
zrealizowano w wysokości 568 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach). W strukturze wydatków Urzędu 
świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2020 r. stanowiły 0,9% wydatków ogółem (w 2019 r. – 1,1% 
wydatków ogółem).  

Wydatki majątkowe  
W 2020 r. wykonanie wydatków majątkowych, w części 85/08 – województwo lubuskie, wyniosło 
36 688,5 tys. zł43, tj. 77,2% planu po zmianach (47 549,2 tys. zł), oraz 135,6% wykonania 2019 r. 

                                                           
42  Udział procentowy osób pracujących zdalnie w poszczególnych miesiącach wynosił odpowiednio: w marcu 32,7%, 

w kwietniu 47,9%, w maju 36,2%, w czerwcu 1,6%, w lipcu 0,6%, w sierpniu 0,6%, we wrześniu 0,8%, w październiku 
38%, listopadzie 55,2%, w grudniu 46,9%. 

43  Udział procentowy wydatków majątkowych w łącznej kwocie wykonanych wydatków wynosił w 2020 r. 1,6%. 
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(27 060,3 tys. zł44). Stopień wykonania planu wydatków majątkowych związany był 
m.in. ze zgłoszeniem do wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wydatków majątkowych 
w łącznej kwocie 10 767 tys. zł.                          
Plan wydatków majątkowych LUW na 2020 r. stanowił kwotę 4488,4 tys. zł, a wydatki wykonane 
4166,7 tys. zł. Wydatki realizowano w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej45, przy czym 
największe (3817,2 tys. zł) zrealizowano w rozdziale 75011 (na zaplanowaną kwotę 4138,5 tys. zł), 
w tym w:  

− § 6050 – zaplanowano 2 923,0 tys. zł, wydatkowano 2605,3 tys. zł; 
− § 6060 – zaplanowano 1055,9 tys. zł, wydatkowano 1054,8 tys. zł; 
− § 6061 (projekt Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – FAMI) – zaplanowano 119,8 tys. zł, 

wydatkowano 117,8 tys. zł; 
− § 6062 (projekt FAMI) –  zaplanowano 39,9 tys. zł, wydatkowano 39,3 tys. zł.      
Osiem z dziewięciu zadań zostało zrealizowanych w pełnym zakresie46, natomiast jedno47 
w niepełnym zakresie – część zadania (o wartości 314 tys. zł z kwoty 2887 tys. zł) przesunięto 
do realizacji w 2021 r. Kwota 314 tys. zł stanowiła wydatki, które w 2020 r. nie wygasają z upływem 
roku budżetowego.   

Wydatki niewygasające  
W 2020 r., w części 85/08 – województwo lubuskie, wystąpiły wydatki, które w 2019 r. nie wygasły 
z upływem roku budżetowego oraz wydatki, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 201948, do wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. 
ujęto zadanie, realizowane w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, pn. Budowa Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie na kwotę 1280 tys. zł, z terminem realizacji do 
30 kwietnia 2020 r. (rozdział 75411, § 6410). Analiza dotycząca realizacji ww. zadania w 2020 r. 
wykazała, że środki z 2019 r. wydatkowane zostały w całości w 2020 r. (1280 tys. zł) i zgodnie 
z przeznaczeniem, zachowano termin realizacji zadania, prawidłowo prowadzono ewidencję 
środków przeniesionych do wydatkowania w 2020 r.  

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-1949 do wydatków, które w 2020 r. nie 
wygasają z upływem roku budżetowego, w części 85/08 – województwo lubuskie50, zaliczono 
wydatki na kwotę 11 903,8 tys. zł51, które zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 28 grudnia 2020 r. sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. 

Zgodnie z planem finansowym środków niewygasających, sporządzonym przez Ministra Finansów, 
termin realizacji wszystkich 17 zadań został wyznaczony na 30 listopada 2021 r. Kwota wydatków, 
które zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających została przekazana na rachunek 
wydatków niewygasających.  

Badanie próby wydatków  
W wyniku kontroli wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych Urzędu w kwocie 
5228,8 tys. zł (8,2% całkowitej kwoty wydatków 63 603,0 tys. zł) ustalono, że wydatków 
dokonywano zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki 
(LUW) oraz zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi (dział I, rozdział 5 ufp) 

                                                           
44  Udział procentowy wydatków majątkowych w łącznej kwocie wykonanych wydatków wynosił w 2019 r. 1,4%. 
45  60031, 75011, 75212, 75414, 75421, 85195 
46  Wydział Programów Europejskich i Rządowych zaplanował na 2020 r. wydatki majątkowe w rozdziale 75011 w kwocie 

12 tys. zł na doposażenie w sprzęt komputerowy. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie, jednak z uwagi na 
wartość zakupionego sprzętu (poniżej kwoty 10 tys. zł) wydatki w tym zakresie stanowiły wydatki bieżące LUW. 

47  Wykonanie robót naprawczych: nieprawidłowości i niezgodności dotyczących instalacji kontroli rozprzestrzeniania dymu 
i ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej bytowej oraz doposażenia instalacji wentylacyjnej w elementy automatyki 
umożliwiającej strefową regulację wentylacji bytowej w budynku LUW w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8. 

48  Dz. U. poz. 2490.  
49  Dz. U. poz. 1747. 
50  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 

nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422). 
51  Z tego: wydatki majątkowe 10 766,5 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 964,3 tys. zł, dotacje i subwencje 

173 tys. zł.  
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i obowiązującymi przepisami. Nie wystąpiły przypadki nieterminowych płatności skutkujących 
zapłaceniem odsetek lub kar.  
Zbadano cztery pozycje wydatków majątkowych (§ 606) na kwotę 594,8 tys. zł oraz 48 pozycji 
wydatków bieżących (§§ 305, 417, 421, 426, 427, 430, 436, 440, 448, 459) na kwotę 4634,0 tys. zł. 
Próbę 45 dowodów/zapisów księgowych na kwotę 4770,6 tys. zł wylosowano spośród 1842 
dowodów o wartości 16 630,4 tys. zł52. W wylosowanej próbie znalazły się wydatki związane 
z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, w tym m.in. wydatki na zakupy kombinezonów, maseczek, 
fartuchów, rękawic ochronnych, wydatki na wyposażenie miejsc kwarantanny, pobieranie wymazów 
z gardła, najem ambulansów medycznych, wydatki na zespoły ratownictwa medycznego i transport 
sanitarny. Dodatkowo do badania wybrano w sposób celowy spośród wydatków dokonanych przez 
LUW w listopadzie i grudniu 2020 r. dwa wydatki, tj. wydatki na zakup samochodu osobowego oraz 
zakup regałów jezdnych, na kwotę 451,7 tys. zł. Ponadto do badania wybrano w sposób celowy 
wydatki dotyczące realizowanych w 2020 r. pięciu umów zlecenia (pięć miesięcznych wypłat 
środków za zrealizowane umowy) na kwotę 6,5 tys. zł. 

Analiza wydatków budżetu państwa w części 85/08 – województwo lubuskie, wykorzystania 
środków przeniesionych z dobranych celowo rezerw wykazała, że objęte badaniem wydatki 
zrealizowano w sposób celowy, gospodarny i w granicach kwot planowanych, dotacji na realizację 
zadań udzielono zgodnie z przepisami, a środki z rezerw wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.  
U dysponenta części 85/08 – województwo lubuskie szczegółowym badaniem objęto: 

− rezerwy celowe przyznane w łącznej kwocie 39 781,8 tys. zł, rezerwę ogólną przyznaną 
(i wykorzystaną) w kwocie 1200,0 tys. zł – dział 851 rozdział 85111 § 6430; 

− kwotę 50 874,9 tys. zł blokad dokonanych w trybie art. 177 ust. 1 pkt 3 ufp; 
− wydatki z budżetu państwa (1 022 753,4 tys. zł) i budżetu środków europejskich (3399,5 tys. zł) 

na dotacje – doboru próby dokonano w sposób celowy z wydatków na dotacje w grupie §§ 2 i 6, 
z uwzględnieniem wydatków na dotacje związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 
(1 903 066 zł – rozdział 85202, § 2130) oraz z środków europejskich (3 399 507 zł – rozdział 
85504, § 2057).  

Pracownicy LUW w 2020 r. przeprowadzili 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
o łącznej wartości 4998,0 tys. zł netto (6065,0 tys. zł brutto), w tym trzy na roboty budowlane, trzy 
na dostawy oraz sześć na usługi. Jedno z postępowań przeprowadzono w trybie z wolnej ręki – art. 66 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych53 (dalej: ustawa Pzp),  
sześć –przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Pzp i pięć w trybie zamówienia na usługi społeczne 
– art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.  
W wyniku analizy jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 
zawarto umowę na roboty budowlane54 za wynagrodzeniem w kwocie 4537,6 tys. zł brutto (74,81% 
wartości umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych), nie stwierdzono naruszeń 
przepisów ustawy Pzp. Realizacja zamówienia, tj. robót budowlanych, w zakresie przedmiotu 
zamówienia, terminu realizacji i wysokości wynagrodzenia wykonawcy była zgodna z treścią 
zawartej umowy na roboty budowlane z aneksami. Wydatki były celowe i gospodarne oraz służyły 
realizacji zadań kontrolowanej jednostki. 

W związku z pandemią COVID-19, LUW w 2020 r. zakupił m.in. środki indywidualnej ochrony 
na łączną kwotę 5069,4 tys. zł brutto (194 zamówienia). Analiza dwóch zamówień55 udzielonych 
w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych56 wykazała, że zastosowanie ww przepisu było prawidłowe, 
a wydatki poniesione zostały zgodnie z art. 44 ufp, tj. w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem 
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową 
realizację zadań. Przy wydatkowaniu środków publicznych prawidłowo stosowano wewnętrzne 
uregulowania odpowiednio w zakresie planowania, przygotowania i prowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, a także sprawozdawczości. 

 

                                                           
52  Po wyłączeniu kwot zaewidencjonowanych w paragrafach 401–408, 411-414, 418, 420, 444, przeksięgowań i sprostowań 

oraz wydatków o wartości poniżej 500 zł. 
53  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
54  Umowa z dnia 23.09.2020 r. 
55  Kombinezonów ochronnych (poz. 48 rejestru – kwota 687,8 tys. zł) oraz środków dezynfekcyjnych (poz. 53 rejestru 

– kwota 82,5 tys. zł). 
56  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
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Zobowiązania  
W części 85/08 – województwo lubuskie, według stanu na koniec 2020 r., zaewidencjonowano 
zobowiązania ogółem w kwocie 10 666,8 tys. zł. Były one wyższe niż zobowiązania roku 
poprzedniego (wynoszące 8840,7 tys. zł) o 1826,1 tys. zł, tj. o 20,7%. 
 
Największe zobowiązania w 2020 r. wystąpiły w:  

− dziale 851 Ochrona zdrowia, w kwocie 3515,3 tys. zł, w tym w rozdziale 85132 Inspekcja 
Sanitarna, § 4040, w kwocie 2561,7 tys. zł; 

− dziale 750 Administracja publiczna, w kwocie 2762,5 tys. zł, w tym w rozdziale 75011 Urzędy 
wojewódzkie, § 4040, w kwocie 1814,4 tys. zł. 

Zobowiązania LUW (dysponenta III stopnia) wynosiły, według stanu na koniec 2020 r., 2919,8 tys. zł 
i wzrosły w porównaniu do roku 2019 o 10,4% (na koniec 2019 r. wynosiły 2 645,7 tys. zł). Źródłami 
zobowiązań były: 

− dodatkowe wynagrodzenie roczne (2176,1 tys. zł); 
− składki na ubezpieczenia ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i od pozostałych list 

wynagrodzeń (422,4 tys. zł); 
− wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w godzinach nocnych (35,5 tys. zł); 
− dostawy towarów i usług (285,7 tys. zł). 
U dysponenta III stopnia (LUW) wystąpiło na koniec 2020 r. zobowiązanie wymagalne w kwocie 
0,40 zł. Poza ww. przypadkiem w części 85/08 – województwo lubuskie nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne na koniec 2020 r. 

W 2020 r. wystąpił przypadek naliczenia i wypłacenia przez Urząd odsetek od nieterminowych 
płatności zobowiązań (kwota 7,67 zł). LUW wypłacił w 2020 r. ustawowe odsetki w kwocie ogółem 
33,5 tys. zł na podstawie trzech wyroków sądowych.  

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W 2020 r. w części 85/08 – województwo lubuskie wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 
ogółem 3613 tys. zł (plan - 3654 tys. zł) i stanowiły 25,5% wykonania roku poprzedniego 
(14 142 tys. zł). Wydatki budżetu środków europejskich wystąpiły w 2020 r. w dwóch działach:  

− dział 855 Rodzina, na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020, 
w kwocie 3358 tys. zł (plan – 3399,5 tys. zł, wykonanie w 98,8%); 

− dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na realizację Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w kwocie 255 tys. zł (wykonanie 100%), 
wydatki stanowiły 2,4% wykonania wydatków roku poprzedniego w dziale 754 na realizację 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (10 554 tys. zł). 

W 2020 r. nie wystąpiły wydatki budżetu środków europejskich Urzędu jako dysponenta III stopnia. 
W 2019 r. wydatki budżetu środków europejskich Urzędu jako dysponenta III stopnia wyniosły 
łącznie 3587,8 tys. zł. Zrealizowane wydatki były związane z zakończeniem w 2019 r. zadania 
inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
W ramach Przebudowy, rozbudowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., 
ul. Jagiellończyka 8. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich zawiera załącznik nr 5.5 
do niniejszej informacji. 
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3.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia jednostkowych rocznych sprawozdań budżetowych 
za 2020 r. oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r. sporządzonych 
przez LUW jako dysponenta III stopnia oraz sprawozdań łącznych sporządzonych przez dysponenta 
części 85/08 – województwo lubuskie, tj. sprawozdań57: 

− 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, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 

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

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

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

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

Ponadto kontrolą poprawności sporządzenia objęto sprawozdania w zakresie operacji finansowych 
za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie 
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 

Sprawozdania jednostkowe oraz sprawozdania łączne zostały podpisane przez osoby upoważnione 
oraz przekazane właściwym odbiorcom z zachowaniem terminów określonych w rozporządzeniach 
Ministra Finansów: z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej58, z dnia 
4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych59 oraz z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 
zadaniowym60. Przeprowadzone przez NIK badania sprawozdań łącznych nie wykazały 
nieprawidłowości61. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone, przez dysponenta części 85/08 – województwo lubuskie, 
na podstawie sprawozdań jednostkowych. Wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych LUW były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.  

Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych 
sprawozdań.  

  

                                                           
57  Sporządzanych w systemie TREZOR. W 2020 r. nie wystąpiły w LUW przypadki błędnego funkcjonowania systemu 

TREZOR. 
58  Dz. U. z 2020 r. poz. 1564. 
59  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek 

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych  utraciło moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 
60  Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm. 
61  W sprawozdaniu dysponenta III stopnia – LUW, tj. w sprawozdaniu Rb-28 (sprawozdanie z wykonania planu wydatków 

budżetu państwa, okres sprawozdawczy: Roczny 2020, 01.01.2020–31.12.2020 (część 85/08 zbiorczo) z 08.02.2020 r.) 
wykazano (w pozycji dotyczącej zobowiązań wymagalnych powstałych w 2020 r.), iż takie zobowiązania nie wystąpiły 
w 2020 r. (kwota 0 zł na koniec 2020 r.). Z ewidencji księgowej LUW wynikało natomiast, że zobowiązania takie wystąpiły 
na koniec 2020 r. i wynosiły 0,40 zł. Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu, z uwzględnieniem 
złożonych korekt, były prawidłowe, zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Urzędu. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE 
Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 5 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

W wyniku kontroli skierowano62 wystąpienie pokontrolne do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wielkopolskim. Kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
62  Dnia 31 marca 2021 r. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/08 – WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/08 – województwo lubuskie dokonano stosując 
kryteria63 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK 
i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej 
w 2020 roku64. 

Dochody (D)65:     49 989,5 tys. zł  

Wydatki (W)66:    2 277 008,2 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):    2 277 008,2  tys. zł 

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

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):  0 zł 

Ocena cząstkowa wydatków:  (5) pozytywna 

Łączna ocena:     (5) pozytywna 

Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna 

Ocena ogólna:     pozytywna 
 

                                                           
63  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ [dostęp: 15.04.2021 r.]. 
64  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ [dostęp: 15.04.2021 r.]. 
65  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane 

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

66  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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5.2. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem1), w tym: 63 648,0 48 613,0 49 989,5 78,5 102,8 
1 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6 775,3 6 159,0 6 346,6 93,7 103,0 

1.1 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 12,1 0,0 0,0 0,0 - 

1.1.1 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 12,1 0,0 0,0 0,0 - 

1.2 01008 - Melioracje wodne 0,5 0,0 0,0 0,0 - 

1.2.1 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 0,5 0,0 0,0 0,0 - 

1.3 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 64,0 51,0 97,3 152,0 190,8 

1.3.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  0,0 7,0 5,3 - 75,7 

1.3.2 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  52,7 37,0 72,8 138,1 196,8 

1.3.3 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  0,2 0,0 0,1 50,0 - 

1.3.4 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 10,8 7,0 18,5 171,3 264,3 
1.3.5 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,3 0,0 0,1 33,3 - 
1.3.6 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  0,0 0,0 0,5 - - 
1.3.7 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,0 0,0 0,0 - - 

1.4 01032 - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 571,0 450,0 376,5 65,9 83,7 

1.4.1 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 4,1 4,0 4,1 100,0 102,5 

1.4.2 § 0830 - Wpływy z usług 530,3 446,0 369,9 69,8 82,9 

1.4.3 § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 10,2 0,0 0,0 0,0 - 

1.4.4 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,2 0,0 0,1 50,0 - 
1.4.5 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  26,2 0,0 2,4 9,2 - 
1.5 01033 - Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 572,3 500,0 536,4 93,7 107,3 

1.5.1 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  4,1 5,0 1,5 36,6 30,0 

1.5.2 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 31,4 50,0 26,7 85,0 53,4 
1.5.3 § 0830 - Wpływy z usług 531,8 440,0 476,0 89,5 108,2 
1.5.4 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,6 0,0 1,5 250,0 - 
1.5.5 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  3,8 0,0 16,7 439,5 - 

1.5.6 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,5 0,0 10,3 2 060,0 - 

1.5.7 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,1 5,0 3,7 3 700,0 74,0 
1.6 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii 5 403,7 5 158,0 5 277,3 97,7 102,3 

1.6.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  34,1 0,0 45,2 132,6 - 

1.6.2 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  38,6 0,0 77,4 200,5 - 

1.6.3 
§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,2 0,0 0,0 0,0 - 

1.6.4 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  1,3 0,0 0,6 46,2 - 

1.6.5 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 5 293,5 5 130,0 5 097,1 96,3 99,4 

1.6.6 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  30,5 28,0 29,3 96,1 104,6 

1.6.7 § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 0,0 10,1 - - 
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Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 5:3 5:4 Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

1.6.8 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 0,7 0,0 0,0 0,0 - 

1.6.9 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  1,0 0,0 0,5 50,0 - 
1.6.10 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych  2,6 0,0 3,1 119,2 - 

1.6.11 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,0 0,0 7,7 - - 

1.6.12 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  1,2 0,0 6,3 525,0 - 
1.7 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 19,1 0,0 18,3 95,8 - 

1.7.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  16,6 0,0 17,4 104,8 - 
1.7.2 § 0929 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 

1.7.3 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,9 0,0 0,0 0,0 - 

1.7.4 

§ 2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art.  184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysyokości  1,0 0,0 0,6 60,0 - 

1.7.5 

§ 2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysyokości  0,6 0,0 0,3 50,0 - 

1.8 01095 - Pozostała działalność 132,6 0,0 40,8 30,8 - 
1.8.1 § 0690 -Wpływy z różnych opłat 81,5 0,0 0,0 0,0 - 

1.8.2 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 51,1 0,0 40,8 79,8 - 

2 020 - Leśnictwo 7,8 0,0 0,0 0,0 - 
2.1 02095 - Pozostała działalność 7,8 0,0 0,0 0,0 - 

2.1.1 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 7,8 0,0 0,0 0,0 - 
3 050 - Rybołówstwo i rybactwo 1,5 0,0 6,1 406,7 - 

3.1 05003 - Państwowa Straż Rybacka 0,0 0,0 5,9 - - 
3.1.1 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,0 0,0 5,9 - - 

3.2 

05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówsta i ndbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze  
2014-2020 1,5 0,0 0,2 13,3 - 

3.2.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  1,5 0,0 0,2 13,3 - 
4 500 - Handel 84,3 99,0 141,1 167,4 142,5 

4.1 50001 - Inspekcja Handlowa 84,3 99,0 141,1 167,4 142,5 

4.1.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  31,2 40,0 59,6 191,0 149,0 

4.1.2 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  30,9 40,0 63,8 206,5 159,5 

4.1.3 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  0,3 0,0 0,2 66,7 - 

4.1.4 § 0830 - Wpływy z usług 14,3 6,0 4,0 28,0 66,7 
4.1.5 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  2,2 0,0 0,7 31,8 - 
4.1.6 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 5,4 13,0 12,7 235,2 97,7 
4.1.7 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,0 0,0 0,1 - - 

5 600 – Transport i łączność 1 633,7 112,0 107,3 6,6 95,8 
5.1 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 0,8 0,0 0,0 0,0 - 

5.1.1. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,8 0,0 0,0 0,0 - 
5.2. 60016 - Drogi publiczne gminne 0,0 0,0 6,9 - - 

5.2.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

5.2.2 

§ 6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 
majątkowych 0,0 0,0 6,9 - - 

5.3 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego 1 524,6 2,0 12,4 0,8 620,0 

5.3.1 § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 1 509,1 0,0 -1,8 -0,1 - 
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organizacyjnych  

5.3.2 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  2,9 2,0 3,5 120,7 175,0 

5.3.3 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  5,7 0,0 0,0 0,0 - 
5.3.4 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,6 0,0 1,1 183,3 - 

5.3.5 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,0 0,0 9,6 - - 

5.3.6 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  6,3 0,0 0,0 0,0 - 
5.4 60095 - Pozostała działalność  108,3 110,0 88,0 81,3 80,0 

5.4.1 § 0690 - Wpływy z różnych opłat  0,0 0,0 0,3 - - 

5.4.2 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 108,3 110,0 87,7 81,0 79,7 

6 630 – Turystyka 8,5 0,0 0,3 3,5 - 
6.1 63095 - Pozostała działalność 8,5 0,0 0,3 3,5 - 

6.1.1 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 8,5 0,0 0,3 3,5 - 

7 700 – Gospodarka mieszkaniowa 28 250,6 22 254,0 19 856,8 70,3 89,2 
7.1 70005 - Gospodarka gruntami I nieruchomościami 28 250,6 22 254,0 19 856,8 70,3 89,2 

7.1.1 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 463,5 0,0 0,0 0,0 - 

7.1.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 0,0 0,0 0,0 - 
7.1.3 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 654,1 0,0 0,0 0,0 - 

7.1.4 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 27 118,4 22 254,0 19 849,0 73,2 89,2 

7.1.5 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,1 0,0 0,0 0,0 - 

7.1.6 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 14,4 0,0 7,8 54,2 - 

8 710 – Działalność usługowa 560,7 368,0 229,6 40,9 62,4 
8.1 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 2,9 0,0 11,1 382,8 - 

8.1.1 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 2,9 0,0 11,1 382,8 - 

8.2 71015 - Nadzór budowlany 557,8 368,0 218,5 39,2 59,4 

8.2.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  215,5 202,0 6,7 3,1 3,3 

8.2.2 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  254,0 60,0 75,0 29,5 125,0 

8.2.3 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  0,0 0,0 0,1 - - 

8.2.4 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 55,8 91,0 131,7 236,0 144,7 

8.2.5 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 0,6 0,0 0,3 50,0 - 

8.2.6 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,2 0,0 -0,3 -150,0 - 
8.2.7 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  27,2 15,0 0,3 1,1 2,0 

8.2.8 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 4,5 0,0 4,7 104,4 - 

9 750 – Administracja publiczna 6 465,9 3 777,0 3 692,4 57,1 97,8 
9.1 75011 - Urzedy wojewódzkie 6 411,4 3 757,0 3 637,5 56,7 96,8 

9.1.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  14,1 0,0 24,1 170,9 - 

9.1.2 
§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 
oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 
częstotliwości  1 747,9 1 100,0 1 453,2 83,1 132,1 

9.1.3 
§ 0630 - Wpływy z tytyłu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postęp;owania sądowego i prokuratorskiego  0,0 0,0 0,1 - - 

9.1.4 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  0,1 0,0 0,1 100,0 - 

9.1.5 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 420,1 300,0 405,4 96,5 135,1 
9.1.6 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników 116,3 137,0 47,7 41,0 34,8 
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majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  

9.1.7 § 0830 - Wpływy z usług 3,2 0,0 1,1 34,4 - 

9.1.8 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 1,0 0,0 0,1 10,0 - 

9.1.9 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  2,4 0,0 0,8 33,3 - 

9.1.10 § 0930 - Wpływy z opłat paszportowych oraz 
pozostałych opłat konsularnych 3 932,9 2 200,0 1 513,5 38,5 68,8 

9.1.11 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 29,5 0,0 81,8 277,3 - 

9.1.12 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 45,2 0,0 0,9 2,0 - 

9.1.13 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  11,4 0,0 11,6 101,8 - 

9.1.14 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 31,1 20,0 42,0 135,0 210,0 

9.1.15 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  17,7 0,0 0,0 0,0 - 

9.1.16 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 38,5 0,0 55,1 143,1 - 

9.2 75046 - Komisje egzaminacyjne 18,6 20,0 12,3 66,1 61,5 

9.2.1 
§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat 
za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i innych duplikatów 15,7 0,0 11,9 75,8 - 

9.2.2 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 2,9 20,0 0,4 13,8 2,0 
9.3 75095 - Pozostała działalność 35,9 0,0 42,6 118,7 - 

9.3.1 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  5,0 0,0 7,9 158,0 - 

9.3.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  2,5 0,0 6,9 276,0 - 
9.3.3 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 28,3 0,0 27,7 97,9 - 
9.3.4 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,1 0,0 0,1 100,0 - 

10 752 – Obrona narodowa 0,8 0,0 0,0 0,0 - 
10.1 75212 - Pozostałe wydatki obronne 0,8 0,0 0,0 0,0 - 

10.1.1 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,8 0,0 0,0 0,0 - 

11 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 214,8 66,0 126,6 58,9 191,8 

11.1 75410 - Komendy Wojewódzkie PSP 104,6 18,0 18,3 17,5 101,7 

11.1.1 

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze  11,0 12,0 12,0 109,1 100,0 

11.1.2 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,7 1,0 0,6 85,7 60,0 

11.1.3 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 91,0 3,0 3,6 4,0 120,0 

11.1.4 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  1,9 2,0 2,1 110,5 105,0 
11.2 75411 - Komendy powiatowe PSP 110,2 48,0 108,3 98,3 225,6 

11.2.1 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 110,2 48,0 108,3 98,3 225,6 

12 755 – Wymiar sprawiedliwości  0,2 0,0 0,1 50,0 - 
12.1 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 0,2 0,0 0,1 50,0 - 

12.1.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z  przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

12.1.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,2 0,0 0,1 50,0 - 

13 801 – Oświata i wychowanie 20,5 19,0 109,0 531,7 573,7 
13.1 80101 - Szkoły podstawowe 1,2 0,0 29,4 2 450,0 - 
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13.1.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z  przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,1 0,0 1,4 1 400,0 - 

13.1.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 

13.1.3 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  1,1 0,0 14,0 1 272,7 - 

13.1.4 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 14,0 - - 

13.2 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 0,0 0,0 17,2 - - 

13.2.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,6 - - 

13.2.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,2 - - 

13.2.3 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 16,4 - - 

13.3 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 0,0 0,0 1,0 - - 

13.3.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

13.3.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 1,0 - - 

13.4 80104 - Przedszkola 0,0 0,0 10,8 - - 

13.4.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

13.4.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 10,8 - - 

13.5 80105 - Przedszkola specjalne 1,4 0,0 1,4 100,0 - 

13.5.1 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 1,4 - - 

13.5.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 1,4 0,0 0,0 0,0 - 

13.6 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 0,0 0,0 0,5 - - 

13.6.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

13.6.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,5 - - 

13.7 80115 - Technika 0,9 0,0 0,0 0,0 - 

13.7.1 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z  przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,9 0,0 0,0 0,0 - 

13.8 80136 - Kuratoria oświaty 14,8 13,0 14,0 94,6 107,7 

13.8.1 
§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat 
za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 
certyfikatów i innych duplikatów 13,4 13,0 12,5 93,3 96,2 

13.8.2 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,0 1,5 - - 
13.8.3 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1,4 0,0 0,0 0,0 - 
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wynikających z umów 
13.9 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 0,0 0,0 25,7 - - 

13.9.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 1,6 - - 

13.9.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 24,1 - - 

13.10 
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałó edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych 0,2 0,0 0,2 100,0 - 

13.10.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 

13.10.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w  nadmiernej wysokości  0,0 0,0 0,2 - - 

13.10.3 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,2 0,0 0,0 0,0 - 

13.11 80195 - Pozostała działalność 2,0 6,0 8,8 440,0 146,7 

13.11.1 
§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 
oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty 
za częstotliwości  2,0 6,0 8,3 415,0 138,3 

13.11.2 
§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,0 0,0 0,3 - - 

13.11.3 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  0,0 0,0 0,0 - - 

13.11.4 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,1 - - 

13.11.5 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 0,1 - - 

14 851 – Ochrona zdrowia 3 057,1 2 419,0 2 038,0 66,7 84,2 
14.1 85132 - Inspekcja Sanitarna  2 674,2 2 246,0 1 807,8 67,6 80,5 

14.1.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  12,6 241,0 66,3 526,2 27,5 

14.1.2 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  87,7 69,0 128,3 146,3 185,9 

14.1.3 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  7,8 8,0 5,7 73,1 71,3 

14.1.4 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 469,2 340,0 317,4 67,6 93,4 
14.1.5 § 0830 - Wpływy z usług 2 071,9 1 574,0 1 246,8 60,2 79,2 

14.1.6 § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 3,7 0,0 0,1 2,7 - 

14.1.7 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 6,1 7,0 4,9 80,3 70,0 

14.1.8 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 1,0 0,1 100,0 10,0 
14.1.9 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,7 0,0 4,2 600,0 - 

14.1.10 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 5,3 0,0 0,0 0,0 - 

14.1.11 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  9,1 6,0 34,0 373,6 566,7 
14.2 85133 - Inspekcja Farmaceutyczna 144,2 120,0 134,3 93,1 111,9 

14.2.1 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  15,5 70,0 99,0 638,7 141,4 

14.2.2 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 128,7 50,0 35,3 27,4 70,6 
14.2.3 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 
14.3 85141 -  Ratownictwo medyczne 154,5 0,0 11,7 7,6 - 
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14.3.1 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  22,2 0,0 0,0 0,0 - 

14.3.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  14,3 0,0 4,0 28,0 - 
14.3.3 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,0 0,0 7,7 - - 

14.3.4 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  112,3 0,0 0,0 0,0 - 

14.3.5 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 5,7 0,0 0,0 0,0 - 

14.4 
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 13,1 0,0 12,0 91,6 - 

14.4.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

14.4.2 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 13,1 0,0 11,3 86,3 - 

14.4.3 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 0,0 0,0 0,0 - - 

14.4.4 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,7 - - 

14.5 85195 - Pozostała działalność 71,1 53,0 72,2 101,5 136,2 

14.5.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  3,8 0,0 7,3 192,1 - 

14.5.2 § 0690 -Wpływy z różnych opłat 67,3 53,0 64,9 96,4 122,5 
15 852 – Pomoc społeczna 470,1 190,0 515,2 109,6 271,2 

15.1 85202 - Domy pomocy społecznej 0,0 0,0 0,5 - - 

15.1.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 0,5 - - 

15.2 85203 - Ośrodki wsparcia 177,7 146,0 223,7 125,9 153,2 
15.2.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,1 - - 
15.2.2 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,5 0,0 0,0 0,0 - 
15.2.3 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,0 0,0 16,5 - - 

15.2.4 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 177,2 146,0 202,6 114,3 138,8 

15.2.5 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 4,5 - - 

15.2.6 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,0 - - 

15.3 

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 4,1 0,0 1,4 34,1 - 

15.3.1 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,3 0,0 0,4 133,3 - 

15.3.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  3,8 0,0 1,0 26,3 - 

15.4 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25,2 0,0 19,4 77,0 - 

15.4.1 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  25,2 0,0 19,4 77,0 - 
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15.4.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,0 - - 

15.5 85215 - Dodatki mieszkaniowe 0,0 0,0 0,1 - - 

15.5.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

15.5.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,1 - - 

15.6 85216 - Zasiłki stałe  193,8 0,0 194,9 100,6 - 
15.6.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  5,6 0,0 5,8 103,6 - 

15.6.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  185,6 0,0 189,1 101,9 - 

15.6.3 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 2,6 0,0 0,0 0,0 - 

15.7 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 8,5 0,0 0,5 5,9 - 

15.7.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,4 0,0 0,0 0,0 - 

15.7.2 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,4 0,0 0,0 0,0 - 

15.7.3 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  3,0 0,0 0,5 16,7 - 

15.7.4 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 4,7 0,0 0,0 0,0 - 

15.8 85228 - Usługi opiekuńcze i specjaliatyczne usługi 
opiekuńcze 58,5 44,0 53,1 90,8 120,7 

15.8.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 

15.8.2 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 45,9 44,0 53,1 115,7 120,7 

15.8.3 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  11,4 0,0 0,0 0,0 - 

15.8.4 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 1,2 0,0 0,0 0,0 - 

15.9. 85230 - Pomoc w zakresie dożywania  2,3 0,0 6,4 278,3 - 

15.9.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

15.9.2 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,3 0,0 0,6 200,0 - 

15.9.3 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  1,9 0,0 4,4 231,6 - 

15.9.4 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,1 0,0 1,4 1 400,0 - 

15.10 85295 - Pozostała działalność 0,0 0,0 15,2 - - 

15.10.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  0,0 0,0 10,0 - - 

15.10.2 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  0,0 0,0 0,1 - - 

15.10.3 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,3 - - 
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15.10.4 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 2,1 - - 
15.10.5 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,0 0,0 1,4 - - 

15.10.6 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 1,0 - - 

15.10.7 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,3 - - 

16 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 276,3 1 347,0 1 301,2 102,0 96,6 

16.1 85321 - Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 132,2 98,0 134,4 101,7 137,1 

16.1.1 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 132,2 98,0 134,4 101,7 137,1 

16.2 85333 - Powiatowe urzędy pracy 1 144,1 1 249,0 1 166,8 102,0 93,4 

16.2.1 
§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje 
oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 
częstotliwości 54,8 67,0 66,7 121,7 99,6 

16.2.2 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 089,3 1 182,0 1 100,1 101,0 93,1 
16.2.3 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 

17 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 16,3 0,0 43,8 268,7 - 

17.1 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3,1 0,0 30,7 990,3 - 

17.1.1 
§ 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1,2 0,0 0,8 66,7 - 

17.1.2 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

17.1.3 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 0,0 0,0 0,0 - 

17.1.4 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,0 0,0 29,9 - - 

17.1.5 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 1,7 0,0 0,0 0,0 - 

17.2 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 10,2 0,0 12,6 123,5 - 

17.2.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

17.2.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  10,2 0,0 4,8 47,1 - 

17.2.3 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 7,8 - - 

17.3 85495 - Pozostała działalność 3,0 0,0 0,5 16,7 - 

17.3.1 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 0,5 - - 

17.3.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 3,0 0,0 0,0 0,0 - 

18 855 – Rodzina 14 572,8 11 714,0 15 270,8 104,8 130,4 
18.1 85501 - Świadczenia wychowawcze 1 008,4 0,0 810,7 80,4 - 

18.1.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 20,0 0,0 22,3 111,5 - 

18.1.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  66,9 0,0 79,5 118,8 - 
18.1.3 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,5 0,0 3,4 680,0 - 
18.1.4 § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 921,0 0,0 705,5 76,6 - 
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wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  

18.1.5 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,0 - - 

18.2 
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 539,2 11 714,0 14 443,7 106,7 123,3 

18.2.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 20,3 0,0 26,4 130,0 - 

18.2.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  95,8 0,0 78,8 82,3 - 
18.2.3 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,0 0,2 - - 
18.2.4 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  1,0 0,0 6,0 600,0 - 

18.2.5 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 12 419,7 11 714,0 12 689,7 102,2 108,3 

18.2.6 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  1 002,4 0,0 1 641,4 163,7 - 

18.2.7 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 1,2 - - 

18.3 85503 - Karta dużej rodziny 1,9 0,0 3,1 163,2 - 

18.3.1 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 1,9 0,0 3,0 157,9 - 

18.3.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,0 0,0 0,1 - - 

1.8.4 85504 - Wspieranie rodziny 6,1 0,0 1,9 31,1 - 

18.4.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,1 - - 

18.4.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 0,0 0,1 100,0 - 
18.4.3 § 0929 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 
18.4.4 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,0 0,0 0,0 - - 

18.4.5 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  2,3 0,0 1,7 73,9 - 

18.4.6 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 3,7 0,0 0,0 0,0 - 

18.5 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 14,0 0,0 7,6 54,3 - 

18.5.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

18.5.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,6 0,0 0,0 0,0   -  

18.5.3 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,2 0,0 0,0 0,0 - 

18.5.4 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 6,4 - - 

18.5.5 

§ 6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 13,2 0,0 1,2 9,1 - 
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w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 
majatkowych 

18.6 85506 - Tworzenie i funkjonowanie klubów dziecięcych 0,0 0,0 1,0 - - 

18.6.1 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,0 0,0 0,0 - - 

18.6.2 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 

18.6.3 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 1,0 - - 

18.7 85508 - Rodziny zastępcze 1,0 0,0 1,2 120,0 - 
18.7.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,1 0,0 0,0 0,0 - 

18.7.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  0,9 0,0 1,2 133,3 - 

18.8 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 0,0 0,0 0,0 - - 

18.8.1 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,0 - - 

18.8.2 § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 0,0 - - 

18.9 
85513 - Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby 
pobierające niektóre swiadczenia rodzinne oraz 
pobierające zasiłki dla opiekunów 2,2 0,0 1,6 72,7 - 

18.9.1 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

18.9.2 

§ 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości  2,1 0,0 1,6 76,2 - 

19 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 204,3 73,0 188,8 92,4 258,6 

19.1 90014 - Inspekcja Ochrony Środowiska 182,5 45,0 149,7 82,0 332,7 

19.1.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  46,0 40,0 83,6 181,7 209,0 

19.1.2 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  130,4 5,0 43,5 33,4 870,0 

19.1.3 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień  0,1 0,0 0,1 100,0 - 

19.1.4 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 3,4 0,0 3,0 88,2 - 

19.1.5 § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 0,8 0,0 0,5 62,5 - 

19.1.6 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  0,0 0,0 0,1 - - 
19.1.7 § 0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,0 0,0 14,8 - - 
19.1.8 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  1,8 0,0 4,1 227,8 - 

19.2 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką 
odpadami 21,8 28,0 39,1 179,4 139,6 

19.2.1 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,2 0,0 0,0 0,0  -  

19.2.2 
§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 
terytorialnego 21,6 28,0 39,1 181,0 139,6 

20 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26,5 16,0 15,8 59,6 98,8 
20.1 92121 - Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków 26,5 16,0 15,8 59,6 98,8 

20.1.1 § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 
kar pieniężnych od osób fizycznych  0,6 5,0 5,1 850,0 102,0 

20.1.2 
§ 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych  15,2 10,0 10,1 66,4 101,0 

20.1.3 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,0 0,0 0,0 - - 

20.1.4 

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 
mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

20.1.5 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10,0 0,0 0,1 1,0 - 
20.1.6 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów  0,6 1,0 0,5 83,3 50,0 



Załączniki 

35 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
   



Załączniki 

36 

5.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
Ogółem, w tym: 1 908 633,7 2 078 009,0 2 290 628,6 2 273 395,2 11 903,8 119,1 109,4 99,2 

1. 
Dział 010  
Rolnictwo 
i łowiectwo 

74 295,0 40 099,0 132 095,6 130 201,1 0,0 175,2 324,7 98,6 

1.1 

Rozdz.01005 
Prace geodezyjno- 
-urządzeniowe 
na potrzeby 
rolnictwa 

1 583,6 3 129,0 1 765,6 1 746,8 0,0 110,3 55,8 98,9 

1.2 Rozdz.01009 
Spółki wodne 1 200,7 50,0 1 201,0 1 201,0 0,0 100,0 2402,0 100,0 

1.3 

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

3 668,7 715,0 55 471,0 54 588,8           0,0 1488,0 7634,8 98,4 

1.4 

Rozdz.01023 
Inspekcja Jakości 
Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

2 130,1 2 534,0 2 598,0 2 517,0 0,0 118,2 99,3 96,9 

1.5 

Rozdz.01032 
Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

6 320,3 6 873,0 6 932,1 6 932,1 0,0 109,7 100,9 100,0 

1.6 

Rozdz.01033 
Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

8 444,1 7 280,0 7 682,0 7 671,1 0,0 90,8 105,4 99,9 

1.7 

Rozdz.01034 
Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

16 226,4 15 108,0 20 809,7 20 554,4 0,0 126,7 136,0 98,8 

1.8 
Rozdz.01041 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  

4 074,0 4 200,0 4 200,0 3 623,3 0,0 88,9 86,3 86,3 

1.9 Rozdz.01095 
Pozostała działalność 30 647,1 210,0 31 436,2 31 366,7 0,0 102,3 14936,

5 99,8 

2. 
Dział 050 
Rybołówstwo 
i rybactwo 

1 259,3 1 433,0 1 333,0 1 312,8 0,0 104,2 91,6 98,5 

2.1 
Rozdz.05003 
Państwowa Straż 
Rybacka 

759,8 873,0 873,0 863,1 0,0 113,6 98,9 98,9 

2.2 

Rozdz.05011 
Program Operacyjny 
Zrównoważony 
rozwój rybołówstwa 
i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 
2007–2013 oraz 
Program Operacyjny 
rybactwo i Morze 
2014–2020 

499,5 560,0 460,0 449,7 0,0 90,0 80,3 97,8 

3. Dział 500 4 260,3 4 516,0 4 289,8 4 288,7 0,0 100,7 95,0 100,0 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
Handel 

3.1 Rozdz.50001 
Inspekcja Handlowa 4 260,3 4 516,0 4 289,8 4 288,7 0,0 100,7 95,0 100,0 

4. 
Dział 600 
Transport 
i łączność 

66 513,9 29 991,0 32 681,9 32 622,7 0,0 49,0 108,8 99,8 

4.1 

Rozdz.60003 
Krajowe pasażerskie 
przewozy 
autobusowe 

24 880,0 24 880,0 21 892,9 21 892,9 0,0 88,0 88,0 100,0 

4.2 
Rozdz.60013 
Drogi publiczne 
wojewódzkie 

33 466,3                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

4.3 

Rozdz.60015 
Drogi publiczne 
w miastach na 
prawach powiatu 

2 874,3 0,0 5 635,4 5 635,4 0,0 196,1 - 100,0 

4.4 Rozdz.60031 
Przejścia graniczne 151,7 0,0 77,4 77,3 0,0 51,0 - 99,9 

4.5 
Rozdz.60055 
Inspekcja Transportu 
Drogowego 

4 349,0 5 017,0 4 988,5 4 929,4 0,0 113,3 98,3 98,8 

4.6 
Rozdz.60078 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

700,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

4.7 Rozdz.60095 
Pozostała działalność 92,0 94,0 87,6 87,6 0,0 95,2 93,2 100,0 

5. Dział 630 - 
Turystyka 76,0 85,0 85,0 85,0 0,0 111,8 100,0 100,0 

5.1 Rozdział 63095 - 
Pozostała działalność 76,0 85,0 85,0 85,0 0,0 111,8 100,0 100,0 

6. 
Dział 700 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

7 553,4 2 315,0 5 733,2 5 503,7 0,0 72,9 237,7 96,0 

6.1 

Rozdz.70005 
Gospodarka 
gruntami 
i nieruchomościami 

7 553,4 2 315,0 5 708,7 5 479,2 0,0 72,5 236,7 96,0 

6.2 Rozdz.70095 
Pozostała działalność 0,0 0,0 24,5 24,5 0,0 - - 100,0 

7. 
Dział 710 
Działalność 
usługowa 

12 793,3 14 422,0 14 348,2 14 330,8 0,0 112,0 99,4 99,9 

7.1 

Rozdz.71004 
Plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

19,5 75,0 95,0 81,6 0,0 418,5 108,8 85,9 

7.2 
Rozdz.71005 
Roboty geologiczne 
(nieinwestycyjnie) 

31,7 32,0 32,0 31,7 0,0 100,0 99,1 99,1 

7.3 

Rozdz.71012 - 
Ośrodki 
dokumentacji 
geodezyjnej 
i kartograficznej 

5 185,5 5 515,0 5 515,0 5 513,5 0,0 106,3 100,0 100,0 

7.4 Rozdz.71015 
Nadzór budowlany 7 390,5 8 600,0 8 506,2 8 504,1 0,0 115,1 98,9 100,0 

7.5 Rozdz.71035 
Cmentarze 166,0 200,0 200,0 200,0 0,0 120,5 100,0 100,0 

8. 
Dział 750 
Administracja 
publiczna 

63 595,9 63 257,0 64 977,3 64 432,3 313,9 101,3 101,9 99,2 

8.1 Rozdz.75011 
Urzędy wojewódzkie 60 462,1 59 238,0 61 337,9 60 855,9 313,9 100,7 102,7 99,2 

8.2 Rozdz.75018 
Urzędy 22,4 35,0 35,0 24,2 0,0 108,0 69,1 69,1 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
marszałkowskie 

8.3 Rozdz.75045 
Komisje wojskowe 477,6 554,0 227,8 227,8 0,0 47,7 41,1 100,0 

8.4 
Rozdz.75046 
Komisje 
egzaminacyjne 

11,8 30,0 10,5 10,4 0,0 88,1 34,7 99,0 

8.5 

Rozdz.75081 
Systemy 
powiadamiania 
ratunkowego 

2 160,4 3 173,0 3 029,2 3 018,3 0,0 139,7 95,1 99,6 

8.6 

Rozdz.75084 
Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad 
dialogu społecznego 

194,3 215,0 215,0 174,6 0,0 89,9 81,2 81,2 

8.7 Rozdz.75095 
Pozostała działalność 267,2 12,0 121,8 120,9 0,0 45,2 1007,5 99,3 

9. Dział 752 
Obrona narodowa 1 299,5 338,0 1 632,0 1 608,4 0,0 123,8 475,9 98,6 

9.1 
Rozdz.75212 
Pozostałe wydatki 
obronne 

328,0 338,0 214,0 190,4 0,0 58,0 56,3 89,0 

9.2 Rozdz.75295 
Pozostała działalność 971,5 0,0 1 418,0 1 418,0 0,0 146,0 - 100,0 

10. 

Dział 754 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

98 507,3 108 780,0 124 183,4 124 152,1 9 423,8 126,0 114,1 100,0 

10.1 

Rozdz.75410 
Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

10 927,8 9 847,0 12 707,2 12 695,3 150,8 116,2 128,9 99,9 

 10.2 

Rozdz.75411 
Komendy powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

85 667,1 98 549,0 106 490,3 106 484,2 9 273,0 124,3 108,1 100,0 

10.3 Rozdz.75414 
Obrona cywilna 232,0 264,0 264,0 260,9 0,0 112,5 98,8 98,8 

10.4 
Rozdz.75415 
Zadania ratownictwa 
górskiego i wodnego 

50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

10.5 
Rozdz.75421 
Zarządzanie 
kryzysowe 

1 389,6 70,0 4 492,2 4 482,1 0,0 322,5 6403,0 99,8 

10.6 
Rozdz. 75478 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

10.7 Rozdz.75495 
Pozostała działalność 145,8 0,0 179,7 179,7 0,0 123,2 - 100,0 

11. 
Dział 755 
Wymiar 
sprawiedliwości 

2 697,9 2 706,0 2 706,0 2 669,9 0,0 99,0 98,7 98,7 

11.1 
Rozdz.75515 
Nieodpłatna pomoc 
prawna 

2 697,9 2 706,0 2 706,0 2 669,9 0,0 99,0 98,7 98,7 

12. 

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

443,7 0,0 531,0 531,0 0,0 119,7 - 100,0 



Załączniki 

39 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

12.1 

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

443,7 0,0 531,0 531,0 0,0 119,7 - 100,0 

13. Dział 758 
Różne rozliczenia 4 512,4 1 126,0 4 529,1 4 529,1 0,0 100,4 402,2 100,0 

13.1 
Rozdz.75814 
Różne rozliczenia 
finansowe 

4 058,8 0,0 4 048,7 4 048,7 0,0 99,8 - 100,0 

13.2 
Rozdz.75818 
Rezerwy ogólne 
i celowe 

0,0 820,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

13.3 Rozdz.75860 
Euroregiony 453,5 306,0 480,4 480,4 0,0 105,9 157,0 100,0 

14. 
Dział 801 
Oświata 
i wychowanie 

53 393,9 8 355,0 57 341,5 56 262,7 0,0 105,4 673,4 98,1 

14.1 Rozdz.80101 
Szkoły podstawowe 2 275,1 0,0 629,0 629,0 0,0 27,6 - 100,0 

14.2 
Rozdz.80102 
Szkoły podstawowe 
specjalne 

125,0 0,0 32,3 32,3 0,0 25,8 - 100,0 

14.3 

Rozdz.80103 
Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

3 377,1 0,0 3 150,8 3 096,9 0,0 91,7 - 98,3 

14.4 Rozdz.80104 
Przedszkola 31 246,4 0,0 33 243,2 32 963,1 0,0 105,5 - 99,2 

14.5 
Rozdz.80105 
Przedszkola 
specjalne 

84,1 0,0 106,2 104,3 0,0 124,0 - 98,2 

14.6 

Rozdz.80106 
Inne formy 
wychowania 
przedszkolnego 

674,7 0,0 623,8 603,8 0,0 89,5 - 96,8 

14.7 Rozdz.80115 
Technika 28,0 0,0 204,0 201,2 0,0 718,6 - 98,6 

14.8 
Rozdz.80117 
Branżowe szkoły  
I i II stopnia 

0,0 0,0 100,0 97,2 0,0 - - 97,2 

14.9 Rozdz.80120 
Licea ogólnokształcące 64,0 0,0 161,0 159,2 0,0 248,8 - 98,9 

14.10 Rozdz.80132 
Szkoły artystyczne 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

14.11 
Rozdz.80134 
Szkoły zawodowe 
specjalne 

0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 - - 100,0 

14.12 Rozdz.80136 
Kuratoria oświaty 5 432,6 5 919,0 5 847,5 5 645,4 0,0 103,9 95,4 96,5 

14.13 

Rozdz.80140 
Placówki kształcenia 
ustawicznego 
i praktycznego 
oraz ośrodki 
dokształcania 
zawodowego 

0,0 0,0 8,0 7,2 0,0 - - 90,0 

14.14 Rozdz.80146 852,9 1 859,0 1 567,3 1 354,0 0,0 158,8 72,8 86,4 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
Dokształcania 
i doskonalenia 
nauczycieli 

14.15 
Rozdz.80148 
Stołówki szkolne 
i przedszkolne 

994,0 0,0 1 027,1 1 026,3 0,0 103,2 - 99,9 

14.16 

Rozdz.80149 
Realizacja zadań 
wymagających 
stosowania 
specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy 
dla dzieci 
w przedszkolach (…) 

146,8 0,0 109,0 107,6 0,0 73,3 - 98,7 

14.17 

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

7 545,9 0,0 10 047,9 9 796,8 0,0 129,8 - 97,5 

14.18 Rozdz.80195 
Pozostała działalność 533,4 577,0 483,8 438,1 0,0 82,1 75,9 90,5 

15. Dział 851 
Ochrona zdrowia 128 702,0 142 090,0 162 611,2 161 036,2 964,3 125,1 113,3 99,0 

15.1 Rozdz.85111 
szpitale ogólne 0,0 0,0 5 788,2 5 782,4 0,0 - - 99,9 

15.2 Rozdz.85112  
szpitale kliniczne 0,0 0,0 2 124,6 2 122,3 0,0 - - 99,9 

15.3 Rozdz.85132 
Inspekcja Sanitarna 37 703,4 41 946,0 48 426,6 48 169,2 0,0 127,8 114,8 99,5 

15.4 
Rozdz.85133 
Inspekcja 
Farmaceutyczna 

845,3 904,0 904,0 903,9 0,0 106,9 100,0 100,0 

15.5 
Rozdz.85141 
Ratownictwo 
medyczne 

75 363,3 84 743,0 87 454,5 86 256,8 964,3 114,5 101,8 98,6 

15.6 

Rozdz.85144 
System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

675,7 243,0 243,0 240,7 0,0 35,6 99,1 99,1 

15.7 

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

13 111,7 13 184,0 14 224,7 14 152,8 0,0 107,9 107,3 99,5 

15.8 Rozdz.85195  
Pozostała działalność 1 002,6 1 070,0 3 445,6 3 408,0 0,0 339,9 318,5 98,9 

16. Dział 852 
Pomoc społeczna 148 052,3 134 397,0 156 100,3 153 355,2 454,8 103,6 114,1 98,2 

16.1 
Rozdz.85202 
Domy pomocy 
społecznej 

28 409,6 22 739,0 31 643,4 31 641,2 0,0 111,4 139,1 100,0 

16.2 Rozdz.85203  
Ośrodki wsparcia 21 464,3 20 687,0 24 378,7 24 229,4 0,0 112,9 117,1 99,4 

16.3 
Rozdz.85205  
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 

863,9 912,0 898,0 857,3 0,0 99,2 94,0 95,5 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
przemocy w rodzinie 

16.4 

Rozdz.85213 
Składki 
na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej 
(…) 

4 076,4 5 609,0 3 886,5 3 837,0 0,0 94,1 68,4 98,7 

16.5 

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

18 069,7 21 975,0 19 449,6 19 129,2 0,0 105,9 87,0 98,4 

16.6 
Rozdz.85215 
Dodatki 
mieszkaniowe 

392,2 0,0 374,2 334,2 0,0 85,2 - 89,3 

16.7 Rozdz.85216 
Zasiłki stałe 42 909,4 37 631,0 41 032,8 40 590,5 0,0 94,6 107,9 98,9 

16.8 
Rozdz.85218 
Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

11,2 0,0 11,4 11,3 0,0 100,9 - 99,1 

16.9 
Rozdz.85219 
Ośrodki pomocy 
społecznej 

9 782,9 8 175,0 10 055,7 10 003,2 0,0 102,3 122,4 99,5 

16.10 

Rozdz.85220 
Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
mieszkania 
chronione i ośrodki 
interwencji 
kryzysowej 

910,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

16.11 

Rozdz.85228 
Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

1 059,9 713,0 1 225,6 1 131,8 0,0 106,8 158,7 92,3 

16.12 
Rozdz.85230 
Pomoc w zakresie 
dożywiania 

16 866,8 15 806,0 16 645,8 16 531,8 0,0 98,0 104,6 99,3 

16.13 
Rozdz.85231 
Pomoc dla 
cudzoziemców 

26,1 0,0 36,1 36,1 0,0 138,2 - 100,0 

16.14 
Rozdz.85278 
Usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

114,1 0,0 22,5 22,5 0,0 19,7 - 100,0 

16.15 Rozdz.85295 
Pozostała działalność 3 095,3 150,0 6 439,9 4 999,7 454,8 161,5 3333,1 77,6 

17. 

Dział 853 
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

5 324,4 3 409,0 6 201,0 6 160,9 0,0 115,7 180,7 99,4 

17.1 

Rozdz.85321 
Zespoły do spraw 
orzekania o stopniu 
niepełnosprawności 

4 548,6 3 409,0 5 157,1 5 116,9 0,0 112,5 150,1 99,2 

17.2 
Rozdz.85334 
Pomoc dla 
repatriantów 

191,4 0,0 223,0 223,0 0,0 116,5 - 100,0 

17.3 Rozdz.85395 
Pozostała działalność 584,4 0,0 820,9 820,9 0,0 140,5 - 100,0 

18. 
Dział 854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

9 342,3 1 819,0 8 427,8 7 199,0 0,0 77,1 395,8 85,4 

18.1 
Rozdz.85412 
Kolonie i obozy oraz 
inne formy 

1 703,0 1 819,0 1 191,4 1 187,7 0,0 69,7 65,3 99,7 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej, 
a także szkolenia 
młodzieży 

18.2 

Rozdz.85415 
Pomoc materialna 
dla uczniów 
o charakterze 
socjalnym 

7 080,8 0,0 6 579,4 5 354,7 0,0 75,6 - 81,4 

18.3 

Rozdz.85416 
pomoc materialna 
dla uczniów 
o charakterze 
motywacyjnym 

295,9 0,0 431,4 431,4 0,0 145,8 - 100,0 

18.4 Rozdz.85495 
Pozostała działalność 262,6 0,0 225,5 225,2 0,0 85,8 - 99,9 

19. Dział 855 
Rodzina  1 214 581,4 1 506 

123,0 
1 498 
260,6 1 490 565,6 747,0 122,7 99,0 99,5 

19.1 
Rozdz.85501 
Świadczenia 
wychowawcze 

762 759,4 1 070 
686,0 

1 020 
700,4 1 017 930,1 0,0 133,5 95,1 99,7 

19.2 

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

388 105,3 377 973,0 411 276,1 407 435,2 0,0 105,0 107,8 99,1 

19.3 Rozdz.85503 
Karta Dużej Rodziny 86,7 0,0 37,5 31,9 0,0 36,8 - 85,1 

19.4 Rozdz.85504 
Wspieranie Rodziny 38 215,7 35 307,0 37 237,2 36 817,8 0,0 96,3 104,3 98,9 

19.5 

Rozdz.85505 
Tworzenie 
i funkcjonowanie 
żłobków 

2 827,5 0,0 4 690,3 4 235,7 747,0 149,8 - 90,3 

19.6 

Rozdz.85506 
Tworzenie 
i funkcjonowanie 
klubów dziecięcych 

640,5 0,0 875,8 832,2 0,0 129,9 - 95,0 

19.7 Rozdz. 85508 
Rodziny zastępcze 11 027,4 10 100,0 10 122,6 10 044,6 0,0 91,1 99,5 99,2 

19.8 

Rozdz.85509 
Działalność 
ośrodków 
adopcyjnych 

1 330,2 1 352,0 1 352,0 1 350,8 0,0 101,5 99,9 99,9 

19.9 

Rozdz. 85510 
Działalność placówek 
opiekuńczo- 
-wychowawczych 

1 453,0 2 607,0 2 683,6 2 658,4 0,0 183,0 102,0 99,1 

19.10 

Rozdz. 85513 
Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy 
o świadczeniach 
rodzinnych oraz 
za osoby pobierające 
zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie 

5 992,9 6 193,0 7 228,0 7 174,0 0,0 119,7 115,8 99,3 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
z przepisami ustawy 
z dn. 04.04.2014 r. 

19.11 

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

2 109,4 1 867,0 2 019,0 2 017,9 0,0 95,7 108,1 99,9 

19.12 Rozdz.85595 
Pozostała działalność 33,3 38,0 38,0 36,9 0,0 110,8 97,1 97,1 

20. 

Dział 900 
Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska 

7 501,1 7 806,0 7 751,7 7 750,7 0,0 103,3 99,3 100,0 

20.1 

Rozdz.90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego 
i klimatu 

93,4 62,0 112,0 112,0 0,0 119,9 180,6 100,0 

20.2 
Rozdz.90007 
Zmniejszenie hałasu 
i wibracji 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

20.3 
Rozdz.90014 
Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

7 403,2 7 682,0 7 627,7 7 627,6 0,0 103,0 99,3 100,0 

20.4 

Rozdz. 90026 
Pozostałe działania 
związane 
z gospodarką 
odpadami. 

4,5 12,0 12,0 11,2 0,0 248,9 93,3 93,3 

21. 

Dział 921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

3 158,3 4 172,0 4 039,0 4 027,3 0,0 127,5 96,5 99,7 

21.1 

Rozdz.92120 
Ochrona zabytków 
i opieka nad 
zabytkami 

768,1 788,0 788,0 788,0 0,0 102,6 100,0 100,0 

21.2 
Rozdz.92121 
Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków 

2 390,2 3 384,0 3 251,0 3 239,3 0,0 135,5 95,7 99,6 

22. 

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

770,0 770,0 770,0 770,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

22.1 Rozdz.92502 
Parki krajobrazowe 770,0 770,0 770,0 770,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

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

1) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (RB-28 za rok 2019 = kolumna 8 + 
kolumna 12). 

2) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.  poz. 571, ze zm.). 
3) W przypadku wystąpienia do końca 2020 r. wydatków niewygasających należy je uwzględnić w wykonaniu 

w kolumnie 6, jednocześnie w kolumnie 6a należy wskazać kwotę tych wydatków.  
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5.4.  ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 

pełnozatru−
dnionego 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 
w tym: 

1 536 95 724,9 5 193,4 1 573 112 042,2 5 935,7 114,3 

 01 649 34 943,2 4 486,8 664 44 157,4 5 541,8 123,5 
 02 2 289,2 12 050,0 2 294,8 12 283,3 101,9 
 03 827 55 419,5 5 584,4 850,0 62 054,0 6 083,7 108,9 
 10 58 5 073,0 7 288,8 57 5 536,0 8 093,6 111,0 

1.1 010 – Rolnictwo  
i łowiectwo 258 17 787,1 5 745,2 251 19 861,9 6 594,3 114,8 

1.1.1 

01023 - Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

23 1 511,4 5 476,1 24 1 860,2 6 459,0 117,9 

  01 3 228,4 6 344,4 2 160,7 6 695,8 105,5 
  03 20 1 283,0 5 345,8 22 1 699,5 6 437,5 120,4 

1.1.2 
01032 - Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

71 4 271,4 5 013,4 69 4 700,5 5 676,9 113,2 

  01 8 520,2 5 418,8 7 494,1 5 882,1 108,5 
  03 63 3 751,2 4 961,9 62 4 206,4 5 653,8 113,9 

1.1.3 

01033 -
Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

56 4 318,4 6 426,2 53 4 813,3 7 568,1 117,8 

  01 9 426,8 3 951,9 8 485,9 5 061,5 128,1 
  03 47 3 891,6 6 900,0 45 4 327,4 8 013,7 116,1 

1.1.4 
01034 -Powiatowe 
Inspektoraty 
weterynarii 

108 7 685,9 5 930,5 105 8 487,9 6 736,4 113,6 

  01 4 177,9 3 706,3 3 146,4 4 066,7 109,7 
  03 104 7 508,0 6 016,0 102 8 341,5 6 815,0 113,3 

1.2 050 – Rybołówstwo 
i rybactwo 10 541,1 4 509,2 10 630,4 5 253,3 116,5 

1.2.1 05003 - Państwowa 
Straż Rybacka 10 541,1 4 509,2 10 630,4 5 253,3 116,5 

  01 10 541,1 4 509,2 10 630,4 5 253,3 116,5 
1.3 500 – Handel 49 2 998,4 5 099,3 45 3 083,2 5 709,6 112,0 

1.3.1 50001 - Inspekcja 
Handlowa 49 2 998,4 5 099,3 45 3 083,2 5 709,6 112,0 

  01 6 464,9 6 456,9 6 456,5 6 340,3 98,2 
  03 43 2 533,5 4 909,9 39 2 626,7 5 612,6 114,3 

1.4 600 – Transport 
i łączność 36 2 847,1 6 590,5 37 3 099,8 6 981,5 105,9 

1.4.1 
60055 - Inspekcja 
Transportu 
Drogowego 

36 2 847,1 6 590,5 37 3 099,8 6 981,5 105,9 

  01 6 492,2 6 836,1 6 527,1 7 320,8 107,1 
  03 30 2 354,9 6 541,4 31 2 572,7 6 915,9 105,7 

1.5 710 – Działalność 
usługowa 17 1 140,5 5 590,7 16 1 197,1 6 234,9 111,5 

1.5.1 71015 - Nadzór 
budowlany 17 1 140,5 5 590,7 16 1 197,1 6 234,9 111,5 

  01 1 155,6 12 966,7 1 163,3 13 608,3 104,9 
  03 16 984,9 5 129,7 15 1 033,8 5 743,3 112,0 

1.6 
750 –Administracja 
publiczna 
 

408 25 843,2 5 278,4 427 29 551,7 5 767,3 109,3 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-
dnionego ) 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6.1 75011 - Urzędy 
wojewódzkie 382 24 140,5 5 266,3 394 27 152,5 5 742,9 109,0 

  01 33 1 770,5 4 471,0 34 2 167,3 5 312,0 118,8 
  02 2 289,2 12 050,0 2 294,8 12 283,3 101,9 
  03 347 22 080,8 5 302,8 358 24 690,4 5 747,3 108,4 

1.6.2 

75081- System 
powiadamiania 
ratunkowego 26 1 702,7 5 457,4 33 2 399,2 

6 058,6 111,0 

  01 24 1 566,8 5 440,3 31 2 133,5 5 735,2 105,4 
  03 2 135,9 5 662,5 2 265,7 11 070,8 195,5 

1.7 

754 – Bezpiecz. 
Publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

70,0 5 723,1 6 813,2 69,0 6 293,7 7 601,1 111,6 

1.7.1 75410 -Komendy 
wojewódzkie PSP 70 5 723,1 6 813,2 69 6 293,7 7 601,1 111,6 

  01 3 141,9 3 941,7 3 199,6 5 544,4 140,7 
  03 9 508,2 4 705,6 9 558,1 5 167,6 109,8 
  10 58 5 073,0 7 288,8 57 5 536,0 8 093,6 111,0 

1.8 801 – Oświata 
i wychowanie 52 3 797,0 6 084,9 53 3 965,1 6 234,4 102,5 

1.8.1 80136 - Kuratoria 
oświaty 52 3 797 6 084,9 53 3 965,1 6 234,4 102,5 

  01 5 417,6 6 960,0 5 439,6 7 326,7 105,3 
  03 47 3 379,4 5 991,8 48 3 525,5 6 120,7 102,2 

1.9 851 – Ochrona 
zdrowia 531 27 377,7 4 296,6 542 35 499,2 5 458,1 127,0 

1.9.1 85132 - Inspekcja 
Sanitarna 521 26 709,4 4 272,1 532 34 715,2 5 437,8 127,3 

  01 521 26 709,4 4 272,1 532 34 715,2 5 437,8 127,3 

1.9.2 85133 - Inspekcja 
Farmaceutyczna 8 550,8 5 737,5 8 623,0 6 489,6 113,1 

  01 1 111,2 9 266,7 1 131,0 10 916,7 117,8 
  03 7 439,6 5 233,3 7 492,0 5 857,1 111,9 

1.9.3 

85144 - System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

2 117,5 4 895,8 2 161,0 6 708,3 137,0 

  01 2 117,5 4 895,8 2 161,0 6 708,3 137,0 

1.10 

853 – Pozostałe 
zadania w 
zakresie polityki 
społecznej 

2 112,1 4 670,8 2 126,6 5 275,0 112,9 

1.10.1 

85321 - Zespoły 
ds. orzekania 
o niepełnospraw- 
ności 

2 112,1 4 670,8 2 126,6 5 275,0 112,9 

  01 2 112,1 4 670,8 2 126,6 5 275,0 112,9 
1.11 855 – Rodzina 22 1 245,7 4 718,6 22,0 1 462,3 5 539,0 117,4 

1.11.1 

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

22 1 245,7 4718,56 22 1 462,3 5 539,0 117,4 

  01 1 29,0 2 416,7 0 6,4 - - 
  03 21 1 216,7 4 828,2 22 1 455,9 5 514,8 114,2 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanego przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.), zgodnie z którym wyszczególniono: 
01 - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska 
państwowe, 03 - członkowie korpusu służby cywilnej, 10 – żołnierze zawodowi i funkcjonariusze (przed 
1 stycznia 2020 r. żołnierze i funkcjonariusze wykazywani byli w pozycji 11). 

  

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

tys. zł zł tys. zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.12 

900 – Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska 

54 4 852,0 7 487,7 71 5 355,6 6 285,9 83,9 

1.12.1 
90014 - Inspekcja 
Ochrony 
Środowiska 

54 4 852,0 7 487,7 71 5 355,6 6 285,9 83,9 

  01 5 588,2 9 803,3 6 550,6 7 647,2 78,0 
  03 49 4 263,8 7 251,4 65 4 805,0 6 160,3 85,0 

1.13 

921 – Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

27 1 459,9 4 505,9 28 1 915,6 5 701,2 126,5 

1.13.1 

92121 - 
Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony 
Zabytków 

27 1 459,9 4 505,9 28 1 915,6 5 701,2 126,5 

  01 5 371,9 6 198,3 5 462,2 7 703,3 124,3 
  03 22 1 088,0 4 121,2 23 1 453,4 5 265,9 127,8 
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5.5.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/08 - WOJEWÓDZTWO 

LUBUSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
6:3 6:4 6:5 

Wykonanie Ustawa1) Budżet po 
zmianach Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem, w tym: 14 142 0 3 654 3 613 25,5 - 98,9 
1. 750 - Administracja publiczna 3 588 0 0 0 - - - 

1.1 
Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 

3 588 0 0 0 - - - 

2 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 10 554 0 255 255 2,4 - 100,0 

2.1 Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 10 554 0 255 255 2,4 - 100,0 

3. 855 - Rodzina 0 0 3 399 3 358 - - 98,8 

3.1 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 
Rozwój 2014–2020 0 0 3 399 3 358 - - 98,8 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
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5.6.  WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI  
 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
9. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
11. Wojewoda Lubuski 
12. Marszałek Województwa Lubuskiego 
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