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1. WPROWADZENIE 
Wojewoda Opolski jest dysponentem części budżetowej 85/16 – województwo 
opolskie, w ramach której w 2020 r. funkcjonowało dwóch dysponentów 
drugiego stopnia i 34 dysponentów trzeciego stopnia. Liczba dysponentów 
w stosunku do 2019 r. nie uległa zmianie. 

W 2020 r. Wojewoda Opolski realizował 43 zadania w ramach 17 funkcji, 
określonych w planie finansowym w układzie budżetu zadaniowego. W ramach 
ww. zadań realizowano 76 podzadań oraz 126 działań. Główne zadania 
realizowane przez dysponenta części 85/16 to zadania z zakresu: wspierania 
rodziny i zabezpieczenia społecznego (71,3% wydatków w części 85/16), 
zdrowia (8%), bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego (6,5%) 
oraz polityki rolnej i rybackiej (5,3%). 

Zrealizowane w 2020 r. w części 85/16 dochody wyniosły 43 911,3 tys. zł, 
w tym 429,2 tys. zł (1%) stanowiły dochody zrealizowane przez Opolski Urząd 
Wojewódzki2 jako dysponenta III stopnia. Wydatki budżetu państwa 
zrealizowano w kwocie 1 852 856,1 tys. zł, w tym 1 672 681,3 tys. zł (90,3%) 
stanowiły wydatki na dotacje. Wydatki OUW wyniosły 50 249 tys. zł 
(2,7% wydatków w części). Ponadto z budżetu środków europejskich 
wydatkowano kwotę 3510,2 tys. zł, z czego 3278,9 tys. zł stanowiły wydatki na 
dotacje. W 2020 r. OUW nie realizował projektów finansowanych z budżetu 
środków europejskich. 
Ogółem w części 85/16 zrealizowano 0,01% dochodów i 0,37% wydatków 
budżetu państwa. 
Kontrola została przeprowadzona pod względem legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności, zgodnie z obowiązującymi w NIK standardami kontroli 
oraz założeniami metodycznymi do kontroli wykonania budżetu państwa3, 
w OUW – państwowej jednostce budżetowej, gdzie sprawdzono wykonanie 
budżetu państwa przez dysponenta głównego oraz wykonanie planu 
finansowego przez dysponenta III stopnia.  
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 i objęto nią okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2020 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze dotyczące 
ustawy budżetowej na rok 20205. 

 

 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. 
2  Dalej: OUW lub Urząd. 
3  Por. http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
5  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.); dalej: ustawa 

budżetowa na rok 2020. 

Cel kontroli 

Ocena wykonania budżetu 
państwa w 2020 r. w części 
85/16 – województwo 
opolskie. 

Zakres kontroli 

1. Działania związane 
z pobieraniem i egzekucją 
dochodów budżetowych. 
2. Realizacja wydatków 
budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich. 
3. Prowadzenie ksiąg 
rachunkowych w zakresie 
dochodów i wydatków oraz 
związanych z nimi 
należności i zobowiązań. 
4. Sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań za 
IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych. 
5. System kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań. 
6. Nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
Wojewodę Opolskiego 
na podstawie art. 175 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach 
publicznych1. 
Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu budżetowym 
Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego. 

Jednostka kontrolowana  

Opolski Urząd Wojewódzki 
w Opolu 

 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
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2. OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 85/16 – województwo opolskie. 

Powyższą ocenę uzasadnia w szczególności fakt, że plan wydatków w części 
85/16 został zrealizowany prawidłowo. 

W wyniku kontroli czterech postępowań w sprawie rozłożenia na raty 
należności w kwocie 40,9 tys. zł stwierdzono, że zostały one przeprowadzone 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, a wartość rat 
prawidłowo ujęto w ewidencji księgowej. Dysponent części 85/16 budżetu 
państwa bez zbędnej zwłoki podejmował przewidziane prawem działania 
w celu dochodzenia jednej spośród sześciu objętych szczegółowym badaniem 
zaległości, lecz nie wystąpił z pozwem o zapłatę należnych mu odsetek od tej 
należności. W wyniku zaniechania przez ww. dysponenta terminowego 
podejmowania działań przerywających bieg przedawnienia pięciu 
pozostałych należności, doszło do przedawnienia odsetek w łącznej kwocie 
28,3 tys. zł. Analiza działań windykacyjnych podejmowanych w Urzędzie, 
pełniącym funkcję dysponenta III stopnia, wykazała nieprawidłowości 
związane z dochodzeniem dwóch z pięciu badanych należności. W wyniku 
zaginięcia tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę wszczęcia 
i prowadzenia egzekucji jednej z należności Urzędu, nie podejmowano 
skutecznych czynności zmierzających do egzekucji, co spowodowało 
przedawnienie należnych odsetek w kwocie 14,2 tys. zł. Pomimo upływu 
przedawnienia, należność ta do czasu kontroli NIK ujęta była w ewidencji 
księgowej Urzędu. Odzwierciedlenie faktu przedawnienia ww. należności 
w księgach rachunkowych Urzędu nastąpiło dopiero w wyniku kontroli NIK. 
Ponadto w drugim przypadku, ze zwłoką podejmowano czynności 
zmierzające do pozyskania danych osobowych, niezbędnych do wydania 
przez sąd klauzuli wykonalności orzeczenia. Łączna kwota przedawnionych 
należności w ramach badanej próby u obu dysponentów, według stanu na 
31 grudnia 2020 r., wyniosła 42,4 tys. zł i stanowiła 0,1% dochodów 
zrealizowanych w części. 
Badanie postępowań, w wyniku których umorzono kwoty należne budżetowi 
państwa od sześciu dłużników, w łącznej wysokości 1333,2 tys. zł, wykazało, 
że w czterech przypadkach postępowano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a podejmując decyzje o umorzeniu, ustalono stan 
faktyczny i wyjaśniono wszystkie okoliczności sprawy. W decyzjach 
w sprawie umorzenia zobowiązania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.7, 
o wartości 1 mln zł, dysponent części nie wykazał natomiast zaistnienia 
przesłanki interesu publicznego, będącej podstawą umorzenia. Ponadto 
wydając decyzje w sprawach o umorzenie zobowiązań dwóch gmin8, 
Wojewoda Opolski przekroczył granice uznania administracyjnego, gdyż 
treści uzasadnień tych decyzji zawierały całkowicie swobodne i rozbieżne 
oceny podobnych stanów faktycznych. Działania te mogły skutkować 
uszczupleniem dochodów w części 85/16 o 1325 tys. zł, co stanowi 
3% dochodów zrealizowanych w tej części. 

W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie 
działania związane z pobieraniem i egzekucją dochodów budżetowych. 

W wyniku kontroli wydatków budżetu państwa w łącznej kwocie 
204 758,7 tys. zł (11,1% zrealizowanych wydatków, z tego dotacje wynosiły 
200 489,8 tys. zł – 12% ogółu wydatków na dotacje, a wydatki OUW 

                                                           
6  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny 
pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

7  Dalej: PKP PLK lub Spółka. 
8  Gminie Olesno umorzono należność w kwocie 325 tys. zł z tytułu opłaty legalizacyjnej 

nałożonej przez organ nadzoru budowlanego, natomiast Gminie Biała odmówiono umorzenia 
należności z tego samego tytułu w kwocie 125 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 85/16  
− województwo opolskie 
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4268,9 tys. zł – 8,5% wydatków dysponenta III stopnia) stwierdzono, 
że zostały one poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami 
publicznymi, określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych 
i aktach wykonawczych. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie nie 
miały istotnego wpływu na realizację budżetu w części 85/16. Polegały one 
na: 1/ nieuzasadnionym wnioskowaniu o ujęcie w wykazie wydatków 
niewygasających środków na utworzenie żłobka, 2/ wypłacie wynagrodzenia 
za wykonane zlecenie niezgodnie z postanowieniami umowy, 
3/ niewykorzystaniu środków zaplanowanych na opracowanie dodatkowej 
dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy przeciwpożarowej przy 
jednoczesnym zaniechaniu dokonania blokady tych środków oraz 4/ braku 
respektowania zasad rozliczania czasu pracy poświęconego na realizację 
dwóch umów zlecenia. Badanie trzech postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku których w 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej 
kwocie 1097 tys. zł wykazało, że nie zapewniono jednolitych warunków dla 
wszystkich wykonawców zamówienia publicznego na świadczenie usług 
hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby kwarantanny instytucjonalnej 
oraz że nie zastosowano przepisów wewnętrznych, dotyczących udzielania 
zamówień podprogowych, w zakresie udostępnienia zapytania ofertowego 
na dostawę mebli biurowych. Z uwagi na niewielką skalę, nieprawidłowości 
te nie miały istotnego wpływu na wykonanie budżetu państwa w części 
85/16 – województwo opolskie. Pozytywnej oceny wykonania budżetu 
państwa nie obniżyła również nieprawidłowość, polegająca na nierównym 
traktowaniu pracowników przy udzielaniu dofinansowania kosztów 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Powyższe ustalenia wskazują jednak, 
że przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne. 
Kontrola wydatków na dotacje wykazała, że przekazywano je w terminach 
i kwotach umożliwiających realizację zadań przez jednostki dotowane.  
Wojewoda Opolski sprawował nadzór i kontrolę nad wykonywaniem 
budżetu w części 85/16.  
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 85/16 – województwo 
opolskie oraz sprawozdań jednostkowych Urzędu (dysponenta III stopnia). 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane 
w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej jednostki (dysponenta 
III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań budżetowych, w tym 
z budżetu środków europejskich, sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia. 
Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo 
pod względem formalno-rachunkowym. Na podstawie przeprowadzonej 
kontroli ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę sporządzenia wyżej 
wymienionych sprawozdań dysponenta III stopnia, nie zidentyfikowano 
nieprawidłowości, które wskazywałyby, że księgi te w zakresie obejmującym 
zapisy dotyczące dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności 
i zobowiązań prowadzone były nieprawidłowo, z wyjątkiem ujęcia 
w księgach przedawnionej należności w wysokości 14,2 tys. zł. 
Nieprawidłowość ta została usunięta w trakcie kontroli NIK, a stosowne 
zmiany odzwierciedlono w korekcie sprawozdania z wykonania planu 
dochodów budżetowych (Rb-27). Tym sprawozdania przedstawiają 
wiarygodne dane o dochodach i wydatkach oraz związanych z nimi 
należnościach i zobowiązaniach. 
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/16  
– województwo opolskie przedstawiona została w załączniku 7.1 do 
niniejszej informacji. 
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3. UWAGI I WNIOSKI  
 Najwyższa Izba Kontroli wnosi o dokonywanie prawidłowej oceny 
występowania przesłanek stosowania ulg w spłacie należności. 
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4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/16  
− WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

4.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 85/16 – województwo opolskie została ograniczona do 
przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowymRb-27 
z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego oraz badania skuteczności 
podejmowanych przez dysponenta działań windykacyjnych. 

Zrealizowane dochody wyniosły 43 911,3 tys. zł i były o 22% niższe od dochodów zrealizowanych 
w 2019 r. (wynoszących 56 316,7 tys. zł) i o 1710,3 tys. zł (tj. o 4,1%) wyższe od kwoty planowanej. 
Zmniejszenie dochodów w relacji do roku poprzedniego spowodowany było w szczególności: 
− uiszczaniem opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa w prawo własności w mniejszej liczbie i kwocie niż w 2019 r.9; 
− zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat paszportowych10; 
− zmniejszeniem liczby badań, wykonywanych usługowo przez pracowników Inspekcji Sanitarnej, 

w związku ze skierowaniem ich do wykonywania badań na obecność wirusa SARS CoV-211, oraz 
mniejszej liczby czynności wykonywanych odpłatnie przez Inspekcję Sanitarną, związanych 
z dopuszczeniem obiektów budowlanych do użytkowania; 

− zmniejszeniem wpływów z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców w stosunku do roku 
poprzedniego12. 

Na koniec 2020 r. wystąpiły dochody o ujemnej wartości w rozdziale 60055 – Inspekcja Transportu 
Drogowego, w § 058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych. Wynikała ona z konieczności zwrotu prowizji od zapłaconych kar 
pieniężnych, pobieranych w okresie od października 2012 r. do lipca 2019 r. Podstawą zwrotu 
ww. środków był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r.13, 
zgodnie z którym nakładanie na przedsiębiorstwa transportowe wymogu posiadania specjalnych 
zezwoleń, umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, stanowiło uchybienie 
zobowiązaniom ciążącym na Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 
96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. Realizacja ww. wyroku spowodowała, że dochody zrealizowane 
w ww. podziałce klasyfikacji budżetowej były o 927,1 tys. zł niższe w stosunku do roku 2019. 

Na osiągnięcie wyższych dochodów w stosunku do planu wpływ miały w szczególności: wyższe niż 
szacowały powiaty wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wydanie 
podmiotom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcom większej niż planowano liczby 
zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestracja większej niż oczekiwano liczby oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych były: 
− wpływy z tytułu gospodarowania przez jednostki samorządu terytorialnego gruntami 

i nieruchomościami Skarbu Państwa – 17 854,6 tys. zł (40,7%); 

                                                           
 9  W rozdziale 70005 w § 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu 

terytorialnego zrealizowano dochody niższe o 7033,1 tys. zł w stosunku do 2019 r. 
10  W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w § 093 Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych 

zrealizowano dochody niższe o 2142,2 tys. zł w stosunku do 2019 r. 
11  W rozdziale 85132 Inspekcja Sanitarna w § 983 Wpływy z usług uzyskano dochody niższe o 991,2 tys. zł w stosunku 

do 2019 r. 
12  W rozdziale 75011 w § 062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty 

za częstotliwości zrealizowano dochody niższe o 669,7 tys. zł. 
13  Sprawa C-127/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. – Komisja Europejska/Rzeczpospolita Polska 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Transport – Dyrektywa 96/53/WE – Ruch międzynarodowy  
– Pojazdy odpowiadające określonym w tej dyrektywie maksymalnym wartościom obciążenia i wymiarów – Używanie 
takich pojazdów, zarejestrowanych lub znajdujących się już w ruchu w danym państwie członkowskim, na terytorium 
innego państwa członkowskiego – System specjalnych zezwoleń – art. 3 i 7 – Akt o przystąpieniu z 2003 r. – Postanowienia 
przejściowe – pkt 8 ust. 3 załącznika XII (Dz. U. UE C z 2019 r. Nr 187 z 3.06.2019, str. 7/1). 
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− zwroty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, 
dokonane przez gminy i dłużników alimentacyjnych, jak również zwroty zaliczek 
alimentacyjnych wypłaconych w poprzednich latach – 8380,5 tys. zł (19,1%); 

− wpływy z różnych opłat uzyskanych przez inspektoraty weterynarii, m.in. za badania 
laboratoryjne, oraz innych czynności wykonywanych przez inspekcje weterynaryjne  
– 4852,4 tys. zł (11,1%); 

− wpływy z opłat paszportowych oraz opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 2404,1 tys. zł 
(5,5%); 

− wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową, wydawanie podmiotom powierzającym 
wykonywanie pracy cudzoziemcom, oraz opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcom – 1262,7 tys. zł (2,9%). 

W części 85/16 – województwo opolskie nie były pobierane dochody z tytułu kar pieniężnych za 
stosowanie cen lub marż wyższych niż ustalone ceny lub marże maksymalne (nakładanych na 
podstawie art. 15zzzj 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 kryzysowych14), ani z tytułu kar za naruszenie czasowego ograniczenia 
lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 (nakładanych na podstawie 
art. 15zzzo ww. ustawy). Dochody z tytułu kar za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny 
lub izolacji, pobrane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie art. 15zzzn ww. ustawy, 
wyniosły 53,2 tys. zł. 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych w części 85/16 zawarto w tabeli, 
stanowiącej załącznik nr 7.2 do niniejszej informacji. 

Na koniec 2020 r., w części 85/16 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
354 319 tys. zł, w tym zaległości w wysokości 348 322,3 tys. zł (98,3% należności pozostałych do 
zapłaty), z których 325 076,7 tys. zł (91,7%) stanowiły zaległości w rozdziale 85502 Świadczenia 
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego. W porównaniu do 2019 r. należności ogółem były wyższe 
o 20 807,2 tys. zł (6,2%), przy czym największy wzrost (o 6,9%) dotyczył należności od dłużników 
alimentacyjnych z tytułu niewyegzekwowanych zwrotów świadczeń, wypłaconych z funduszu 
alimentacyjnego. Wynosiły one 304 694,2 tys. zł, w tym kwota główna stanowiła 178 753,7 tys. zł. 
W porównaniu do roku poprzedniego kwota główna ww. należności uległa zwiększeniu 
o 9 637,1 tys. zł (5,7%), co było spowodowane nieuiszczaniem należności przez dłużników 
alimentacyjnych, nieskuteczną windykacją tych należności, jak również zaliczaniem kwot 
otrzymanych z tytułu zwrotu ww. należności w pierwszej kolejności na poczet odsetek. Zaległości 
z ww. tytułu wyniosły 304 692,4 tys. zł, z czego kwota główna stanowiła 178 752,2 tys. zł i była 
wyższa w stosunku do 2019 r. o 9640 tys. zł (5,7%). Dysponent części 85/16 nie podejmował działań 
w celu wyegzekwowania tych należności, uzasadniając, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 
września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów15 nie jest on bezpośrednio uczestnikiem 
procesu egzekwowania tych należności. Wpływał natomiast na działania realizowane przez właściwe 
organy poprzez sprawowanie kontroli, formułując stosowne zalecenia w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości. W 2020 r. przeprowadzano pięć kontroli obejmujących zagadnienia związane z 
dochodzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego należności w rozdziale 85502. 

Ponadto należności w kwocie 19 329,2 tys. zł (w tym zaległości w kwocie 14 343,4 tys. zł) dotyczyły 
opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Zmniejszenie kwoty zaległości 
z tego tytułu w stosunku do 2019 r. (o 3332,3 tys. zł, tj. o 18,9%) spowodowane było zmianą terminu 
uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie bowiem z art. 15j ust. 1 ustawy 
o COVID-19 opłaty za 2020 r. powinny być wnoszone w terminie do 31 stycznia 2021 r., a nie, jak 
dotychczas, do 31 marca – z góry za dany rok. 

4.1.1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI  

Badaniem objęto sześć należności dysponenta części 85/16 – województwo opolskie na łączną kwotę 
201 tys. zł (łącznie 206 dowodów księgowych) oraz pięć należności dysponenta III stopnia na łączną 
kwotę 292,9 tys. zł (łącznie 244 dowody księgowe), stanowiących zaległości na 31 grudnia 2020 r. 

                                                           
14  Dz. U. poz. 1842, ze zm.; dalej: ustawa o COVID-19. 
15  Dz. U. z 2020 r. poz. 808, ze zm. 
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Zaległości te stanowiły 0,1% zaległości ogółem w części 85/16 oraz odpowiednio 7,7% zaległości 
netto Wojewody Opolskiego i 100% zaległości netto Urzędu. W wyniku badania ustalono, że 
dysponent części 85/16 w pięciu przypadkach dopuścił do przedawnienia części należnych mu 
odsetek w łącznej kwocie 28,3 tys. zł, nie podejmując działań przerywających bieg przedawnienia 
tych roszczeń. Wyjaśnienia złożone trakcie kontroli wskazują, że powodem braku podejmowania 
takich działań była duża liczba i wysoki poziom skomplikowania spraw, przekazanych przez 
Ministerstwo Skarbu Państwa, braki w dokumentacji i konieczność dogłębnej analizy wszystkich akt 
spraw w celu określenia dalszego ich przebiegu. W jednym przypadku dysponent części 85/16 nie 
wystąpił z pozwem o zasądzenie odsetek od należności głównej, wynoszącej 108,8 tys. zł, co było 
konsekwencją decyzji Wojewody Opolskiego, zgodnie z którą dopiero w przypadku skutecznej 
egzekucji należności głównej podjęte zostaną działania zmierzające do zasądzenia odsetek. 
W wyniku powyższego dysponent części utracił możliwość dochodzenia zapłaty odsetek za okres od 
12 marca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Ponadto w przypadku jednej zaległości dysponenta 
III stopnia, w wyniku zagubienia przez pracowników Urzędu tytułu wykonawczego oraz 
wydłużającego się okresu prowadzonego postępowania w sprawie jego ponownego wydania, 
nastąpiło przedawnienie należnych odsetek w kwocie 14,2 tys. zł. Pomimo przedawnienia, odsetki te 
były nadal ujęte w ewidencji bilansowej jednostki oraz w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu 
dochodów budżetowych za 2020 r., a pomniejszenie stanu należności oraz korekta 
ww. sprawozdania nastąpiły dopiero w wyniku kontroli NIK. W przypadku innej należności Urzędu 
pracownik Wydziału Prawnego i Nadzoru podjął czynności zmierzające do pozyskania danych 
osobowych niezbędnych do wydania przez sąd klauzuli wykonalności orzeczenia ze zwłoką 
wynoszącą 471 dni, co uniemożliwiło prowadzenie egzekucji wobec dłużnika. 

Badanie czterech postępowań16, w wyniku których rozłożono na raty należności w łącznej kwocie 
40,9 tys. zł wykazało, że we wszystkich przypadkach wystąpiły przesłanki uzasadniające rozłożenie 
należności na raty, określone w art. 57 pkt 2 lub w 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach 
publicznych. W księgach rachunkowych prawidłowo ujęto raty w części należnej w 2021 r. W wyniku 
badania dokumentacji sześciu dłużników17, których zobowiązania w łącznej kwocie 1333,2 tys. zł 
zostały umorzone, oraz dokumentacji dotyczącej dłużnika, któremu odmówiono umorzenia, 
stwierdzono, że w czterech przypadkach postępowano zgodnie z przepisami prawa, a przy 
podejmowaniu decyzji o umorzeniu ustalono stan faktyczny i wyjaśniono wszystkie okoliczności 
sprawy. Umorzenie opłat legalizacyjnych w łącznej kwocie 1000 tys. zł, nałożonych na PKP PLK, 
nastąpiło natomiast z naruszeniem art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa, zgodnie z którym należności z tego tytułu mogą być na wniosek zobowiązanego 
umorzone w całości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem 
publicznym, a w decyzjach umarzających ww. należności Wojewoda Opolski odniósł się jedynie do 
przesłanki interesu publicznego związanego z realizowaną przez wnioskodawcę inwestycją 
polegającą na rewitalizacji linii kolejowej nr 287 Nysa–Opole, pomijając zupełnie inne kwestie 
związane z interesem publicznym a dotyczące m.in. sankcyjnego charakteru opłat legalizacyjnych 
nałożonych w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego prowadzenia robót 
budowlanych bez pozwolenia na budowę. W przypadku postępowań dotyczących umorzenia opłat 
legalizacyjnych nałożonych na gminy Olesno i Biała doszło do przekroczenia granic uznania 
administracyjnego, gdyż treści uzasadnień wydanych w tych sprawach decyzji zawierały całkowicie 
swobodne i rozbieżne oceny podobnych stanów faktycznych, co NIK ocenia jako działanie 
nierzetelne. W rezultacie doszło do umorzenia zobowiązania Gminy Olesno w wysokości 325 tys. zł 
oraz do odmowy umorzenia zobowiązania Gminy Biała, przy czym decyzja Wojewody Opolskiego 
w sprawie odmowy umorzenia ww. zobowiązania została utrzymana w mocy przez Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 

W 2020 r. odpisano z ksiąg rachunkowych dysponenta części 85/16 należności przedawnione 
(w kwocie 860,7 tys. zł)18. Na próbie pięciu największych spośród ww. należności, o łącznej wartości 
588,8 tys. zł, potwierdzono zasadność i prawidłowość ich odpisania z ewidencji księgowej. Analiza 
dokumentacji dotyczącej pięciu najstarszych należności w łącznej kwocie 75,2 tys. zł, które 
pozostawały nierozliczone na 31 grudnia 2020 r. wykazała, że nie wystąpiły przesłanki uznania tych 
należności za nieściągalne. 

                                                           
16  Badaniem objęto dokumentację dotyczącą trzech należności rozłożonych na raty przez Wojewodę Opolskiego oraz jednej 

rozłożonej na raty przez Dyrektora Generalnego OUW. 
17  Pięć należności dysponenta części 85/16 w łącznej kwocie 1007,8 tys. zł i jedna należność dysponenta III stopnia 

w kwocie 0,4 tys. zł. 
18  Przedawnieniu uległy odsetki należne od 34 dłużników zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa. 
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W celu zwiększenia skuteczności egzekucji zaległości, w tym zaległości alimentacyjnych, dysponent 
części 85/16 przeprowadzał kontrole w jednostkach odpowiedzialnych za ich dochodzenie. Według 
złożonych wyjaśnień, w trakcie tych kontroli na bieżąco omawiano zasady i sposoby prawidłowego 
oraz skutecznego realizowania zadań. Dysponent części nie podejmował natomiast działań mających 
na celu wyegzekwowanie zaległości alimentacyjnych, wyjaśniając, że nie jest bezpośrednio 
uczestnikiem procesu egzekucyjnego, za który odpowiedzialne są jednostki samorządu 
terytorialnego. W celu skutecznego dochodzenia zapłaty kwoty 291,4 tys. zł, należnej Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej19 z tytułu odstąpienia przez wykonawcę od realizacji 
umowy na dostawę amfibijnych pojazdów gąsienicowych, sprawa została przekazana 
do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.  
Dysponent części 85/16 sprawował nadzór nad dochodzeniem należności przez podległych 
dysponentów poprzez kwartalną weryfikację sprawozdań Rb-27 z wykonania planu dochodów 
budżetowych, w ramach której prowadził bieżący monitoring zaległości, ich wysokości, relacji do 
ogólnej kwoty należności w danym paragrafie oraz tendencji wzrostowej bądź spadkowej.  
W wyniku kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli 
sformułowała wniosek pokontrolny o zapewnienie cyklicznego podejmowania działań 
przerywających bieg przedawnienia należności Skarbu Państwa. Przeprowadzone w ramach 
niniejszej kontroli badanie próby należności wykazało, że dysponent części 85/16 w 2020 r. 
zapewnił podejmowanie takich działań. 

4.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Według ustawy budżetowej na rok 2020 (po nowelizacji) plan wydatków w części 85/16  
– województwo opolskie wynosił 1 706 076 tys. zł. W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku 
budżetowego kwota ta została zwiększona do 1 866 085,7 tys. zł (o 9,4%). Z ogólnej kwoty 
zwiększeń 206 487,7 tys. zł stanowiły środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa20, 
525,3 tys. zł – środki z rezerwy ogólnej, a 5700 tys. zł – środki przyznane decyzją ministra 
właściwego ds. finansów publicznych na podwyższenie uposażeń oraz przedłużony czas służby 
funkcjonariuszom PSP. Ponadto w trakcie roku zmniejszono plan wydatków o 52 703,2 tys. zł 
w związku z blokadami środków, dokonanymi przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez Wojewodę 
Opolskiego. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków w części 85/16 wyniósł 1 866 085,7 tys. zł. 
Wydatki budżetu państwa w części 85/16, zrealizowane w kwocie 1 852 856,1 tys. zł, stanowiły 
99,3% kwoty zaplanowanej i były wyższe o 16,5% w stosunku do roku poprzedniego. W kwocie 
wydatków zrealizowanych w 2020 r. 4302,5 tys. zł stanowiły wydatki, które stosownie do przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, 
które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego21 – zostały przeniesione do realizacji 
na 2021 r. 

W 2020 r. wydatki budżetu państwa w części 85/16 realizowano w następujących grupach 
ekonomicznych: 

− dotacje i subwencje – 89,2% (1 652 946,5 tys. zł), 
− wydatki bieżące jednostek budżetowych – 9,1% (168 163,3 tys. zł), 
− wydatki majątkowe – 1,6% (29 999,2 tys. zł), 
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,1% (1747,1 tys. zł). 

Największy udział w strukturze zrealizowanych wydatków miały wydatki w ośmiu działach 
(855 Rodzina, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, 010 Rolnictwo i łowiectwo, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie 
oraz 600 Transport i łączność). Wydatki te w łącznej kwocie 1 690 728,1 tys. zł stanowiły 
91,2% wydatków w części 85/16. 

W trakcie roku budżetowego wykorzystano środki pochodzące z rezerw celowych w wysokości 
192 191,5 tys. zł. Środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przeznaczone na realizację 

                                                           
19  Dalej: PSP. 
20  Na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 dysponent części otrzymał z rezerw celowych budżetu państwa środki 

w wysokości 20 107,4 tys. zł, z których wykorzystano 19 537,2 tys. zł (97,2%). 
21  Dz. U. poz. 2422. 
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przez Gminę Domaszowice zadania pn. Rozbiórka wiaduktu nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety– 
–Wrocław Mikołajów w m. Strzelce, w całości zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły 
z upływem 2020 r. 

Badanie wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z rezerw celowych22 w kwocie 
70 595,8 tys. zł (34,2%) i z rezerwy ogólnej w kwocie 525,3 tys. zł (100%) wykazało, że zwiększenia 
planu wynikały z faktycznych potrzeb i były celowe, po otrzymaniu decyzji o zwiększeniu wydatków 
wprowadzono zmiany w planie wydatków, a uzyskane środki wykorzystano zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w tych decyzjach. 

Dysponent części 85/16, działając na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 
wydał 107 decyzji o blokowaniu planowanych wydatków na łączną kwotę 54 870,1 tys. zł, z których 
10 925,2 tys. zł (19,9%) stanowiły środki otrzymane z rezerw23. Ponadto Prezes Rady Ministrów 
zablokował – na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o COVID-19 – środki w kwocie 1566 tys. zł. 
Największe blokady dotyczyły wydatków na: wypłatę świadczeń wychowawczych, dopłaty do 
biletów ulgowych dla przewoźników, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na realizację programu 
Wspieraj Seniora. Zablokowane środki zostały przeniesione do rezerwy celowej budżetu państwa 
poz. 75 pn. Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

Szczegółowe badanie trzech decyzji w sprawie blokowania planowanych wydatków w łącznej kwocie 
30 939,5 tys. zł nie wykazało nieprawidłowości. Stwierdzono jednakże, że dysponent III stopnia nie 
wykorzystał środków w wysokości 23,3 tys. zł, zaplanowanych na opracowanie dodatkowej 
dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy przeciwpożarowej, przy jednoczesnym 
zaniechaniu dokonania blokady tych środków. Dopiero w okresie od 7 do 18 grudnia 2020 r. 
(tj. ponad dwa miesiące po powzięciu informacji o wystąpieniu wolnych środków) przeprowadzono 
telefoniczne rozeznanie rynku z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, a po powzięciu informacji, 
że środki te nie zostaną wykorzystane w 2020 r. nie podjęto decyzji o ich zablokowaniu. Przyczyną 
ww. nieprawidłowości były trudności z pozyskaniem potencjalnych wykonawców na przygotowanie 
ekspertyzy, jak również priorytetowe traktowanie innych zadań. Biorąc pod uwagę fakt, że przepis 
art. 177 ust. 6 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych uprawnia ministra 
właściwego ds. finansów publicznych do dysponowania środkami zablokowanymi z powodu ich 
nadmiaru, należy uznać, że celowym działaniem dysponenta tych środków powinno być niezwłoczne 
podejmowanie decyzji o blokowaniu. 

Wojewoda Opolski nie otrzymał od Prezesa Rady Ministrów dyspozycji wpłat środków na Fundusz 
Przeciwdziałania COVID-19, wydanej 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 ustaw24. 

Zobowiązania ogółem w części 85/16 na koniec 2020 r. wyniosły 8897,7 tys. zł (122,2% stanu 
zobowiązań na koniec 2019 r. wynoszącego 7282,7 tys. zł). Największy udział (91,9%) w kwocie 
zobowiązań ogółem miały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 
z pochodnymi. Na koniec 2020 r. w części 85/16 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetu państwa przedstawiono w załączniku nr 7.3 do 
informacji. 

Wydatki budżetu państwa w OUW, obsługującym Wojewodę Opolskiego, wyniosły 50 249 tys. zł 
i stanowiły 2,7% wydatków części 85/16. Szczegółowym badaniem objęto 68 zapisów księgowych 
w kwocie 4268,9 tys. zł25, tj. 8,5% wydatków dysponenta III stopnia. W sposób losowy (metodą 
monetarną MUS) wybrano do badania wydatki w kwocie 2601,8 tys. zł (51 zapisów/dowodów 
                                                           
22  Badaniem objęto następujące tytuły rezerw: a/ poz. 7 Dopłaty do paliwa rolniczego (środki w kwocie 44 394,4 tys. zł), 

b/ poz. 34 Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej 
z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
(w kwocie 14 969,7 tys. zł), c/ poz. 68 Środki na zadania w obszarze zdrowia (w kwocie tys. 5416,7 tys. zł). Ponadto 
badaniem objęto pięć decyzji, przyznających środki na przeciwdziałanie epidemii COVID-19, pochodzące z dwóch tytułów 
rezerw: a/ poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (cztery decyzje na łączną kwotę 5750 tys. zł) 
i b/ poz. 49 Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy 
informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych (jedna decyzja w kwocie 65 tys. zł). 

23  Zablokowano środki z rezerw, przeznaczone m. in. na: realizację programu Wspieraj Seniora, wypłatę świadczeń 
rodzinnych, realizację programu Maluch+ oraz na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

24  Dz. U. poz. 568, ze zm. 
25  Z tego wydatki majątkowe w kwocie 2350,2 tys. zł i wydatki bieżące w kwocie 1918,7 tys. zł. 
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księgowych), a w sposób celowy 17 wydatków/zapisów księgowych w kwocie 1667,1 tys. zł. 
Badaniem objęto wydatki poniesione w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa (w kwocie 7,4 tys. zł), 
750 Administracja publiczna (w kwocie 2929,1 tys. zł), 752 Obrona narodowa (w kwocie 1,7 tys. zł), 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w kwocie 499,5 tys. zł), 851 Ochrona 
zdrowia (w kwocie 529,5 tys. zł), 852 Pomoc społeczna (w kwocie 7,8 tys. zł), 853 Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej (w kwocie 34,7 tys. zł) oraz 855 Rodzina (w kwocie 259,2 tys. zł). 
W badanej próbie 1918,7 tys. zł stanowiły wydatki bieżące, a 2350,2 tys. zł – wydatki majątkowe. 
Wśród ww. wydatków objętych badaniem kwota 257,8 tys. zł przeznaczona była na 
współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wydatki dokonywane były z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych i aktach 
wykonawczych, w sposób oszczędny i gospodarny. Wyjątek stanowiły wydatki w kwocie 1 tys. zł, 
stanowiące wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy zlecenia, a poniesione przed 
przedłożeniem ewidencji liczby godzin wykonanego zadania. Stwierdzono ponadto, że w przypadku 
dwóch innych umów zlecenia, zawartych z pracownikami OUW i realizowanych w godzinach pracy 
Urzędu, nie respektowano zasad odpracowywania czasu poświęconego na udział 
w ww. posiedzeniach, określonych w Regulaminie pracy OUW26. Środki publiczne zostały 
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.  

W wyniku szczegółowej analizy przygotowania i przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, w wyniku których w 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 
1097 tys. zł (jednego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jednego zamówienia, 
do udzielenia którego zamawiający nie zastosował przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych27, powołując się na wyłączenia, o których mowa w art. 6 ustawy 
o COVID-19 oraz jednego o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 tys. euro 
bez podatku od towarów i usług), stwierdzono nieprawidłowości w dwóch przypadkach. 
W przypadku zamówienia na usługi hotelarsko-gastronomiczne, realizowane na potrzeby 
kwarantanny instytucjonalnej28, nie zapewniono jednolitych warunków dla wszystkich 
wykonawców, gdyż cztery z pięciu zawartych umów zawierały zapisy dotyczące dodatkowej opłaty 
za gotowość świadczenia usługi, ponoszonej przez zamawiającego niezależnie od opłat za pobyt 
i wyżywienie, co NIK uznała za działanie nierzetelne. OUW jako zamawiający nie określił warunków 
(zasad), od których uzależnione było przyznanie tej opłaty oraz jej wysokość, co skutkowało brakiem 
jednolitości postępowania przy jej ustalaniu dla poszczególnych wykonawców. Powyższe wynikało 
z dokonywania indywidualnych ustaleń z każdym z wykonawców, przy czym nie wszystkie wnioski 
o wprowadzenie ww. opłaty zostały przez zamawiającego uwzględnione. Ponadto nie zastosowano 
obowiązujących w Urzędzie przepisów wewnętrznych, dotyczących udzielania zamówień 
podprogowych29, w zakresie udostępnienia zapytania ofertowego na dostawę mebli biurowych. 
Ogłoszenie opublikowano jedynie w sposób określony w punkcie 1.2. 12) załącznika nr 23 do 
Podręcznika Beneficjenta dofinansowania Program INTERREGT V-A Republika Czeska–Polska, 
w ramach którego realizowana była dostawa, uznając taki sposób publikacji za wystarczający. 

Zobowiązania OUW na koniec 2020 r. wyniosły 2539,9 tys. zł (118,5% stanu zobowiązań na koniec 
2019 r. wynoszącego 2142,7 tys. zł), głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
z pochodnymi (2340,9 tys. zł, tj. 92,2% stanu zobowiązań). W OUW nie wystąpiły zobowiązania 
wymagalne. 

Dotacje 

W części 85/16 kwota środków wydatkowanych w grupie ekonomicznej dotacje i subwencje 
wyniosła 1 652 946,5 tys. zł30 (99,4% kwoty zaplanowanej, wynoszącej 1 663 189,7 tys. zł) i była 
o 225 243,5 tys. zł (15,8%) wyższa od kwoty wydatkowanej w tej grupie wydatków w roku 
poprzednim (1 427 703 tys. zł). Ponadto wydatki na dotacje w grupie wydatków majątkowych 

                                                           
26  Wprowadzonego zarządzeniem nr 25/2017 Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 1 września 

2017 r. 
27  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
28  Udzielonego na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19. 
29  Tj. zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania przez OUW zamówień publicznych, których wartość szacunkowa w skali roku 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 upzp. 

30  W tym 724,9 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
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wyniosły 19 734,8 tys. zł. Na łączną kwotę dotacji finansowanych środkami budżetu państwa 
(wynoszącą 1 672 681,3 tys. zł31) składały się: 

- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 595 590,8 tys. zł (95,4% ogółu 
udzielonych dotacji); 

- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 69 344,5 tys. zł 
(4,2% ogółu udzielonych dotacji); 

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz 
pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 5592,6 tys. zł 
(0,3% ogółu udzielonych dotacji); 

- dotacje podmiotowe przekazane 23 spółkom wodnym – 1841,9 tys. zł, dotacje na realizację 
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości 
przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 228,7 tys. zł oraz rekompensaty 
utraconych dochodów – 82,8 tys. zł (łącznie 0,1% ogółu udzielonych dotacji). 

Przyznane dotacje zostały przeznaczone głównie na: 1/ sfinansowanie zadań z zakresu wspierania 
rodziny (dział 855), na które poniesiono wydatki w kwocie 1 184 156,1 tys. zł, w tym: 
a/ 871 157,8 tys. zł na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+, którym objęto 
135 885 dzieci, b/ 260 139,8 tys. zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
oraz 2/ sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852), na które poniesiono wydatki 
w kwocie 129 060,8 tys. zł, w tym: a/ 35 555 tys. zł na utrzymanie miejsc w 29 domach pomocy 
społecznej32, b/ 22 493 tys. zł na wypłatę zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej; 
c/ 18 651,3 tys. zł na funkcjonowanie ośrodków wsparcia, tj.: 14 środowiskowych domów 
samopomocy33, 20 placówek Senior+34 i dwóch ośrodków dla osób bezdomnych35, oraz na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne na rzecz tych jednostek, d/ 14 778,5 tys. zł na dofinansowanie 
bieżącego utrzymania ośrodków pomocy społecznej, e/ 9274,6 tys. zł na pomoc państwa 
w dożywianiu 19 809 osób oraz f/ 1051 tys. zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (w rezultacie wydatkowania środków dotacji 133 sprawców przemocy 
ukończyło programy korekcyjno-edukacyjne). 

Dotacje celowe były przekazywane również na zadania z zakresu: 

− bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754) w kwocie 98 827,2 tys. zł36; 
wydatki w tym dziale poniesiono głównie na sfinansowanie bieżącej działalności powiatowych 
komend PSP oraz na inwestycje realizowane w tych jednostkach; 

− ochrony zdrowia (dział 851) w kwocie 94 914,2 tys. zł37; wydatki te poniesiono przede 
wszystkim na ratownictwo medyczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 

− rolnictwa i łowiectwa (dział 010) w kwocie 50 921,8 tys. zł; wydatki te przeznaczono głównie na 
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; 

− oświaty i wychowania (dział 801) w kwocie 45 709,5 tys. zł; wydatki te poniesiono głównie na 
wychowanie przedszkolne oraz na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 

− transportu i łączności (dział 600) w kwocie 18 828,6 tys. zł; wydatki te poniesiono przede 
wszystkim na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy 
pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w takich przewozach; 

− administracji publicznej (dział 750) w kwocie 14 693,8 tys. zł; wydatki w tym dziale poniesiono 
głównie na sfinansowanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, realizowanych przez gminy. 

W łącznej kwocie dotacji, udzielonych z budżetu państwa, 11 361,8 tys. zł38 stanowiły dotacje na 
przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (w grupie ekonomicznej dotacje i subwencje wydatkowano 
3780,1 tys. zł). Dotacje te zostały przeznaczone na: 

                                                           
31  Ponadto 3278,9 tys. zł stanowiły dotacje finansowane z budżetu środków europejskich. 
32  Wszystkich funkcjonujących na terenie województwa opolskiego. 
33  Jw. 
34  Czterem takim placówkom nie przyznano środków, gdyż podmioty prowadzące te placówki nie wnioskowały o ich 

przyznanie. 
35  Wsparcie tych ośrodków nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, w którym uczestniczyło osiem podmiotów.  
36  W kwocie tej 395 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
37  W kwocie tej 2652,3 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
38  W tym 2652,3 tys. zł stanowiły wydatki na zakup sprzętu dla szpitali i wykonania instalacji tlenowej, które nie wygasły 

z upływem 2020 r. 
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− zakup sprzętu dla szpitali oraz sfinansowanie kosztów instalacji tlenowej (8475 tys. zł); 
− organizację przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zespołów transportu sanitarnego do 

pobierania w warunkach domowych wymazów z gardła od osób podejrzanych o zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 i dostarczenie ich do laboratoriów na terenie województwa (1639,8 tys. zł), 

− wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – w formie 
zakupu komputerów z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego (dotacje ze środków 
budżetu państwa dla powiatów w wysokości 611,6 tys. zł39); 

− wyżywienie i zakwaterowanie służb mundurowych, zaangażowanych w działania na punktach 
granicznych (dotacje dla powiatów w łącznej kwocie 197,5 tys. zł), 

− zakup sprzętu dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, w tym fumigatory, 
defibrylator, respiratory i ssaki akumulatorowe (160,3 tys. zł), 

− opracowanie koncepcji adaptacji obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu na 
potrzeby tymczasowego szpitala dla chorych na COVID-19 oraz przygotowanie i realizację filmu 
informacyjnego o tym szpitalu (dotacja dla Miasta Opola w kwocie 125 tys. zł), 

− organizację kwarantanny instytucjonalnej na terenie powiatów głubczyckiego i namysłowskiego 
(dotacja dla ww. powiatów w wysokości 104,6 tys. zł),  

− zakup posiłków dla mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej w Jakubowicach 
i w Kietrzu, w związku z brakiem możliwości uruchomienia kuchni – z powodu zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 (dotacja dla powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego 
w wysokości 48 tys. zł). 

U dysponenta części 85/16 kontrolą objęto dobrane w sposób celowy dotacje w kwocie 
200 489,8 tys. zł (12% wydatków na dotacje oraz 10,8% wydatków w części 85/16), przeznaczone na:  

1/  dofinansowanie zadań zleconych powiatom w zakresie utrzymania miejskich i powiatowych 
komend PSP,  

2/   finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego,  
3/ rekompensowanie przewoźnikom strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze 

stosowaniem ustawowych ulg przy przewozie osób uprawnionych w publicznym zbiorowym 
przewozie autobusowym,  

4/  zapewnienie osobom potrzebującym pomocy w formie posiłku w ramach programu Posiłek 
w szkole i w domu oraz  

5/   dofinansowanie zadań zleconych powiatom i Samorządowi Województwa Opolskiego w zakresie 
zabezpieczenia w szpitalach bazy medycznej na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.  

W wyniku badania wydatków na ww. dotacje stwierdzono, że środki dotacji przekazywane były 
terminowo, w granicach planu finansowego i w kwotach umożliwiających osiągnięcie przez 
dotowane jednostki zakładanych celów, a bieżący monitoring stopnia ich wykorzystania umożliwiał 
wprowadzanie zmian w planie. Nie stwierdzono przypadków wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem.  

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1747,2 tys. zł, tj. 98,9% planu po zmianach 
i w porównaniu do 2019 r. (1552,7 tys. zł) były wyższe o 12,5%. Przeznaczono je na: wydatki 
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (501,2 tys. zł), zasądzone renty (415,2 tys. zł), stypendia dla 
uczniów (363 tys. zł), nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (185 tys. zł), 
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (175,1 tys. zł) 
oraz inne wydatki (107,7 tys. zł). Na walkę z COVID-19 w tej grupie ekonomicznej przeznaczono 
112,8 tys. zł, głównie w § 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 

W OUW świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 588,6 tys. zł, a największe kwotowo wydatki 
poniesiono na wypłatę zasądzonych rent (407,5 tys. zł). Ustalono, że pracowników Urzędu nie 
traktowano w sposób równy przy dofinansowaniu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
(wydatki w § 302), co NIK oceniła jako działanie nierzetelne. Powyższe było spowodowane 
m. in. tym, że nie w każdym przypadku przyznawania takiego dofinansowania stosowano 
obowiązujące w jednostce przepisy wewnętrzne, a ponadto – w przypadku poprzedniego Wojewody 
Opolskiego – decyzję o przyznaniu dofinansowania podjął podległy mu Zastępca Dyrektora Biura 
Obsługi Urzędu. Powyższe skutkowało przyznaniem najwyższego dofinansowania osobom 
pełniącym funkcje kierownicze w Urzędzie. Osoby te otrzymały dofinansowanie w wysokości 
9,8 tys. zł i 8,7 tys. zł (tj. odpowiednio 82,4% i 100% wnioskowanych kwot), podczas gdy 

                                                           
39  Współfinansowanie projektu realizowanego z budżetu środków europejskich. 
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pracownikom zatrudnionym na niższych stanowiskach przyznano dofinansowanie w wysokości od 
1,1 tys. zł do 1,7 tys. zł (50% wnioskowanych kwot).  

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Zrealizowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 85/16 wyniosły 168 163,3 tys. zł, 
tj. 98,4% planu po zmianach i w porównaniu do 2019 r. były wyższe o 30 428,8 tys. zł (22,1%). 
Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 
125 228,3 tys. zł oraz wydatki na zakup towarów i usług (§§ 421–439) zrealizowane w kwocie 
30 018,6 tys. zł. Na walkę z COVID-19 przeznaczono 7112,9 tys. zł. Środki te wykorzystano 
w szczególności na zakup usług laboratoryjnych (w czasie, gdy zasoby laboratorium Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu nie były wystarczające do wykonania niezbędnej liczby 
badań pobranych wymazów), na zakup sprzętu i materiałów (tj. sprzętu komputerowego, sprzętu 
laboratoryjnego, testów, środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej) oraz na wypłatę 
wynagrodzeń lekarzom skierowanym do pracy przy zwalczaniu epidemii.  

W 2020 r. wydatki na wynagrodzenia w części 85/16 wyniosły 105 163 tys. zł (w tym 29 179,4 tys. zł 
w OUW) i stanowiły 99,6% planu po zmianach oraz 117,9% wynagrodzeń w 2019 r. Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6383 zł i w porównaniu z 2019 r. było wyższe o 952 zł 
(tj. o 17,5%). Wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego wystąpił 
w szczególności w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w związku 
z wykonywaniem przez pracowników dodatkowych zadań, związanych z przeciwdziałaniem 
epidemii COVID-19), jak również w OUW, w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii 
i w powiatowych inspektoratach weterynarii (na co wpływ miało przyznanie podwyżek w trakcie 
2019 r. i ich wypłata jedynie w drugiej połowie 2019 r., podczas gdy w 2020 r. podwyższone 
wynagrodzenia były wypłacane przez 12 miesięcy) oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska w Opolu (w wyniku zwiększenia zakresu realizowanych zadań i wzrostu zatrudnienia).  

Na podstawie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków 
ustalono, że nie doszło do przekroczenia planu wydatków na wynagrodzenia. 

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 1373 osoby i w porównaniu do 2019 r. było wyższe o cztery osoby 
(0,3%). Nieznaczny wzrost zatrudnienia, obliczony według metodologii sporządzania sprawozdania 
Rb-7040, wynikał z czasowej nieobecności pracowników, spowodowanej przebywaniem na 
długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich lub wychowawczych oraz 
korzystaniem z zasiłków opiekuńczych, przysługujących na dzieci do 8 lat, w związku z zamknięciem 
placówek opiekuńczych i oświatowych z powodu pandemii COVID-19. Niemniej w 2020 r. nastąpiły 
zmiany w zatrudnieniu w jednostkach podległych Wojewodzie, związane ze zmianą zakresu zadań 
realizowanych przez te jednostki. Dotyczyło to w szczególności: Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Opolu, gdzie zatrudnienie wzrosło o 16 etatów41 oraz Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie zatrudnienie wzrosło o trzy etaty42. 

W 2020 r. wypłacono pracownikom nagrody na łączną kwotę 2487,6 tys. zł. Średnia kwota nagrody 
wyniosła 6,3 tys. zł. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawiono w załączniku nr 7.4 do 
informacji. 

 

                                                           
40  Według § 17 pkt 9 lit. b załącznika nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564) do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób 
przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych. 

41  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479), na Inspekcję Ochrony Środowiska nałożono 
obowiązek realizacji zadań wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 995, ze zm.), obejmujących: 1) ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie 
karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń oraz w ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym 
wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia; 2) wykonywanie innych czynności poza trybem kontrolnym, określonych 
w art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku; 3) przestrzeganie przepisów dotyczących programu działań 
związanych z ograniczaniem zanieczyszczenia wód azotem. 

42  W związku z wejściem w życie w dniu 7 listopada 2019 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1466), na wojewódzkie inspektoraty transportu 
drogowego nałożono obowiązek przeprowadzenia kontroli technicznych co najmniej 5% łącznej liczby pojazdów 
do przewozu osób i ładunków oraz ciągników siodłowych i przyczep zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe zrealizowane w części 85/16 wynosiły 29 999,2 tys. zł43, tj. 99,1% planu 
po zmianach (wynoszącego 30 267,9 tys. zł). Kwota wydatków była wyższa o 5977,5 tys. zł (24,9%) 
od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 r., które wyniosły 24 021,7 tys. zł. Wynikało to 
głównie z powodu zakupów sprzętu służącego realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia 
i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz wykonania instalacji tlenowej 
w szpitalach, zakupów sprzętu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również z powodu 
przeznaczenia większej kwoty na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach 
programu Maluch+. Na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 wydatkowano 6356,4 tys. zł, w tym 
4929,4 tys. zł stanowiły dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.  

W planie finansowym OUW jako dysponenta III stopnia na wydatki majątkowe przewidziano 
2866 tys. zł. Środki te planowano przeznaczyć na realizację sześciu zadań OUW44. W trakcie roku 
budżetowego wprowadzono 16 nowych zadań na łączną kwotę 1842,1 tys. zł45. Zmiany te były 
celowe, a w wyniku ich wprowadzenia plan wydatków majątkowych OUW wzrósł do 4708,1 tys. zł. 
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 4684,3 tys. zł, głównie w rozdziale 75011 
(w którym wydatkowano 3608,9 tys. zł, tj. 77% wydatków majątkowych OUW).  

Dysponent części 85/16 sprawował nadzór nad prawidłowością realizacji wydatków poprzez 
weryfikację rocznych i okresowych analiz z wykonania planu dochodów i wydatków jednostek 
administracji zespolonej, weryfikację wydatków tych jednostek na etapie wnioskowania o zmiany 
w planie finansowym w trakcie roku budżetowego, jak również poprzez kontrole przeprowadzane na 
podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej46.  

W wystąpieniu pokontrolnym z 16 kwietnia 2019 r., skierowanym do Wojewody Opolskiego 
w wyniku kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r., NIK wnioskowała o niezwłoczne 
podejmowanie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadkach, 
o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W celu realizacji tego wniosku 
w Urzędzie wszyscy pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (którego dotyczyło 
opóźnienie) zostali zobowiązani do stałego monitorowania realizacji planowanych wydatków 
w obsługiwanych obszarach dotacyjnych. Jednakże z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość, 
polegającą na niewykorzystaniu w 2020 r. środków zaplanowanych na opracowanie dodatkowej 
dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy przeciwpożarowej, przy jednoczesnym 
zaniechaniu dokonania blokady tych środków, NIK uznała, że sformułowany wniosek nie został 
zrealizowany. Ponadto w wystąpieniu pokontrolnym z 16 kwietnia 2019 r. NIK wnioskowała 
o stosowanie w prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych kryteriów oceny 
ofert zapewniających równe traktowanie wszystkich oferentów. Wniosek ten nie został w pełni 
zrealizowany, gdyż badanie zamówienia publicznego na usługi hotelarsko-gastronomiczne na 
potrzeby kwarantanny instytucjonalnej wykazało, że wykonawców takich usług nie traktowano 
w równy sposób. 

 

                                                           
43  W tym 3577,6 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r. 
44  1/ Renowacja budynku OUW w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem stolarki okiennej, 2/ Budowa zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w budynku OUW przy ul. Piastowskiej 14 – etap VIII, 3/ Przebudowa infrastruktury informatycznej  
– etap VI, 4/ Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach na potrzeby 
utworzenia zapasowego miejsca pracy – etap II, 5/ Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, 6/ Rozbudowa 
budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

45  1/ Montaż częściowego ogrodzenia terenu budynku OUW w Opolu – od strony stawku Barlickiego, 2/ Przebudowa 
i modernizacja niskiej części budynku OUW w celu rozszerzenia funkcjonalności Centrum Obsługi Cudzoziemców 
w ramach projektu nr 12/10-2019/OG-FAMI, 3/ Wykonanie sieci teleinformatycznej na I piętrze oraz serwerowni OUW 
w Opolu, 4/ Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej energii elektrycznej, 5/ zakup ups-ów do 
OUW, 6/ Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do ochrony sieci komputerowej Urzędu, 7/ Zakup urządzeń do sieci 
informatycznej Urzędu, 8/ Zakup zasilaczy UPS w układzie sterowania agregatu prądotwórczego, stanowiącego awaryjne 
źródło zasilania dla OUW, 9/ Zakup i montaż systemu pomiaru temperatury w budynku OUW przy ul. Piastowskiej 14 
(wejście główne) oraz w Wydziale Paszportów przy ul. Ozimskiej 19, 10/ Zakup oprogramowania do systemów OUW  
– zakup licencji COMVAULT – rozszerzenie systemu backupowego, 11/ Zakup systemu bezpieczeństwa do zarządzania 
uprawnieniami użytkowników, 12/ Zakup skanerów do oprogramowania kofax, 13/ Zakup termowizyjnego urządzenia do 
obserwacji terenu w porze nocnej, 14/ Sprzęt komputerowy na potrzeby Kontrolera Krajowego OUW, 15/ Zakup trzech 
kompletów syren alarmowych, 16/ Zakup sprzętu do zwalczania wirusa SARS-CoV-2. 

46  Dz. U. z 2020 r. poz. 224. 
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4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W ustawie budżetowej na rok 2020 nie zaplanowano dla części 85/16 wydatków z budżetu środków 
europejskich. Na podstawie trzech decyzji ministra właściwego ds. finansów publicznych 
dysponentowi części 85/16 zostały przyznane środki z rezerwy celowej budżetu środków 
europejskich poz. 98, w kwocie 3836,5 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez: 
1/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu47 projektu pn. Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania 
edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 (140,9 tys. zł); 

2/ Komendę Wojewódzką PSP w Opolu48 projektu Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach  
– etap IV, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (90,4 tys. zł); 

3/ Jednostki samorządu powiatowego województwa opolskiego49 projektu pt. Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014–2020 (3605,2 tys. zł). 

Wydatki budżetu środków europejskich w części 85/16 zrealizowano w kwocie 3510,2 tys. zł, 
co stanowiło 91,5% planu po zmianach. Wydatki na dotacje z budżetu środków europejskich dla 
powiatów wyniosły 3278,9 tys. zł i zostały przeznaczone zostały na zakup komputerów 
z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego. Wsparciem w takiej formie objęto 917 rodzin 
zastępczych, 20 rodzinnych domów dziecka i 20 placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
W 2020 r. OUW, obsługujący Wojewodę Opolskiego, nie realizował projektów z udziałem środków 
europejskich. 

Szczegółowe dane o wydatkach budżetu środków europejskich przedstawiono w załączniku nr 7.5 
do Informacji. 

4.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
Łączne sprawozdania budżetowe za 2020 r. dysponenta części 85/16: 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 
− 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 środków europejskich, z wyłączeniem wydatków 
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28UE); 

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

a także 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) zostały sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych 
jednostek podległych i własnego sprawozdania jednostkowego, w terminach określonych 
w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw finansów publicznych: 
a/ w sprawie sprawozdawczości budżetowej,  
b/ z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych50 oraz  
c/ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym51. 
Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym 
i merytorycznym. 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych OUW były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej na dzień ich sporządzenia. Sprawozdania przedstawiały wiarygodne dane 

                                                           
47  W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4007 i § 4177. 
48  W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej § 6067. 
49  W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny. 
50  Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. Rozporządzenie utraciło moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 
51  Dz. U. z 2020 r. poz. 704, ze zm. 
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o dochodach i wydatkach oraz związanych z nimi należnościach i zobowiązaniach. Wyjątek stanowiło 
ujęcie w ewidencji bilansowej, a tym samym w sprawozdaniu Rb-27, przedawnionej należności 
Urzędu w wysokości 14,2 tys. zł. Nieprawidłowość ta została usunięta w trakcie kontroli NIK, 
a stosowne zmiany odzwierciedlono w korekcie sprawozdania Rb-27 dysponenta III stopnia z dnia 
13 kwietnia 2021 r. 
Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań 
w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań dysponenta III stopnia. 

W wyniku kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 
wniosek pokontrolny o wzmocnienie nadzoru nad realizacją planów w układzie zadaniowym 
w szczególności przez Opolskiego Kuratora Oświaty. W celu realizacji ww. wniosku dysponent części 
85/16 wydał Opolskiemu Kuratorowi Oświaty polecenie przedkładania kwartalnych sprawozdań 
z wykonanych wartości mierników, aktualizacji mierników oraz uzasadniania ewentualnych 
odchyleń wartości wykonanych od wartości planowanych. 

4.4.  KSIĘGI RACHUNKOWE 
Badanie wiarygodności ksiąg rachunkowych dysponenta III stopnia przeprowadzono na próbie 
59 zapisów księgowych na łączną kwotę 5645,1 tys. zł, dobranych do kontroli metodą monetarną52. 
Próba ta została uzupełniona 52 zapisami dobranymi w sposób celowy, na łączną kwotę 672 tys. zł. 
Dobór próby został poprzedzony przeglądem analitycznym i obejmował dowody księgowe dotyczące 
dochodów, wydatków, zobowiązań oraz należności. Stwierdzono, że dowody księgowe sporządzono 
prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, a operacje gospodarcze 
udokumentowane tymi dowodami właściwie ujęto w księgach rachunkowych. W trakcie kontroli nie 
zidentyfikowano nieprawidłowości, które wskazywałyby, że w zakresie zapisów dotyczących 
dochodów, wydatków oraz zobowiązań, księgi rachunkowe były prowadzone nieprawidłowo. Stan 
należności został natomiast zawyżony o 14,2 tys. zł (4,6%), z powodu ujęcia w księgach 
przedawnionej należności z tytułu odsetek, co zostało skorygowane w trakcie kontroli NIK.  

W obowiązującej w 2020 r. dokumentacji, opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) 
rachunkowości53, nie podano aktualnie stosowanej wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jej 
stosowania, do czego zobowiązywał przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości54, co było wynikiem niedopatrzenia. 

 

 

 

 

                                                           
52  Przyjęto: ryzyko statystyczne na poziomie 10%, tolerowany błąd na poziomie 5% i błąd oceny równy 0,75. 
53  Polityka rachunkowości wprowadzona zarządzeniami Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia Zasad Rachunkowości 

oraz Zakładowego Planu Kont w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu: nr 110/19 z 16 września 2019 r. oraz 
nr 159/20 z 30 grudnia 2020 r. 

54  Dz. U. z 2021 r. poz. 217. 
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5. USTALENIA INNYCH KONTROLI 
Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny (P/19/093) 
Kontrolą objęto 12 jednostek, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Opolu, Urząd Miasta Opola, Urząd Miejski w Nysie oraz ośmiu beneficjentów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Ustalenia 
kontroli wskazują, że jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego podejmowały 
wiele działań mających na celu przeciwdziałanie depopulacji regionu. Umożliwiły one poprawę 
warunków życia na każdym jego etapie, jednak nie doprowadziły dotychczas do odwrócenia 
negatywnych trendów demograficznych, w tym w szczególności do wzrostu poziomu dzietności. 
Ograniczona skuteczność takich działań wynika jednak z występowania istotnych barier, w tym 
związanych ze strukturą demograficzną i ukształtowanymi wzorcami kulturowymi współczesnego 
modelu rodziny, których przezwyciężenie wykracza poza możliwości samorządu terytorialnego. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli działania proludnościowe powinny być więc podejmowane 
w ramach kompleksowej i długofalowej polityki społecznej, konsekwentnie realizowanej zarówno na 
poziomie kraju, jak i poszczególnych regionów 

Realizacja zadań finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (P/20/005) 
Kontrole przeprowadzono w pięciu jednostkach, w tym w OUW oraz w czterech jednostkach 
samorządu terytorialnego (w Starostwach Powiatowych w Namysłowie i w Krapkowicach, 
w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W wyniku kontroli 
przeprowadzonej w OUW stwierdzono istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Dróg 
Samorządowych, dotyczące: a/ wykorzystania nieprawidłowych danych do wyliczenia wysokości 
dofinansowania dla dwóch zadań gminnych (z ośmiu zbadanych zadań), co spowodowało zawyżenie 
przyznanych Gminie Biała środków o 967,3 tys. zł, b/ stosowania wzorów wniosków i umów 
o dofinansowanie niezgodnych z przepisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych55; c/ uchybień formalnych polegających na: braku w jednym ogłoszeniu o naborze 
informacji o wysokości środków przeznaczonych na zadania wieloletnie, nieterminowym 
przekazaniu sprawozdania rocznego do Ministerstwa Infrastruktury, nieterminowym zatwierdzeniu 
jednego rozliczenia zadania, zaniechaniu sporządzenia miesięcznej informacji o braku potrzeby 
aktualizacji harmonogramu oraz przekazaniu (w dwóch przypadkach) miesięcznej aktualizacji 
harmonogramu po wymaganym terminie. W wyniku kontroli przeprowadzonych we wszystkich 
jednostkach samorządu terytorialnego stwierdzono: brak opracowania projektów planów rozwoju 
sieci drogowej, a także planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pomimo ustanowionych w tym zakresie obowiązków 
wynikających z przepisów o drogach publicznych. Dodatkowo, Gmina Biała nie prowadziła książek 
dróg oraz dzienników objazdów dróg. W Gminie Biała nie przeprowadzano także co najmniej raz 
w roku okresowych kontroli stanu technicznego dróg gminnych. 

Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości 
kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym (P/20/007) 

Kontrole przeprowadzono w sześciu jednostkach, tj. w: OUW, Szkołach Podstawowych 
w Chrząstowicach i Dobrodzieniu, Urzędzie Gminy w Chrząstowicach, Urzędzie Miejskim 
w Dobrodzieniu oraz w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Dobrodzieniu. W wyniku 
kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, z wyjątkiem objęcia przez Publiczną Szkołę 
Podstawową w Dobrodzieniu dwóch uczniów, niebędących obywatelami polskimi, nauką języka 
niemieckiego w sposób określony dla mniejszości, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa. Powyższe dotyczyło uczniów o obywatelstwie ukraińskim, w tym jeden uczeń objęty był 
nauczaniem języka niemieckiego (w sposób określony dla mniejszości) przez okres sześciu lat, 
a drugi – przez okres jednego roku szkolnego. Pobranie subwencji dodatkowej z tytułu objęcia nauką 
języka niemieckiego w sposób określony dla mniejszości w stosunku do uczniów niebędących 
mniejszością (bez obywatelstwa polskiego) stanowiło uzyskanie przez Gminę Dobrodzień 
nienależnego dochodu w kwocie 10 728,27 zł z tytułu kwoty uzupełniającej części oświatowej 
subwencji ogólnej.  

 

                                                           
55  Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, ze zm. 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Kontrolę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęto 7 stycznia 2021 r. Wystąpienie 
pokontrolne skierowano do Wojewody Opolskiego 16 kwietnia 2021 r. Zawarte w nim uwagi 
dotyczyły stwierdzonych nieprawidłowości, a sformułowane wnioski wskazywały na konieczne do 
podjęcia działania naprawcze polegające na: zapewnieniu cyklicznego podejmowania działań 
przerywających bieg przedawnienia należności Skarbu Państwa, dokonywaniu prawidłowej oceny 
występowania przesłanek stosowania ulg w spłacie należności, w tym weryfikacji projektów decyzji 
w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa przez obsługę prawną Urzędu, wnioskowaniu 
o ujęcie w wydatkach niewygasających wydatków na takie zadania, których realizacja może zostać 
faktycznie rozpoczęta w danym roku budżetowym, niezwłocznym podejmowaniu decyzji 
o blokowaniu wydatków, które nie zostaną wykorzystane w danym roku budżetowym, podjęciu 
działań zmierzających do wyeliminowania przypadków dowolności postępowania przy zawieraniu 
umów oraz zapewnieniu wszystkim pracownikom równego dostępu do dofinansowania kosztów 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Wojewoda Opolski wniósł zastrzeżenia do zawartych w wystąpieniu pokontrolnym 
nieprawidłowości, dotyczących dopuszczenia do przedawnienia należności Skarbu Państwa oraz 
niepodejmowania działań w celu uzyskania odsetek od należności głównej. Zastrzeżenia zostały 
oddalone przez Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej.  
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
Oceny wykonania budżetu w części 85/16 – województwo opolskie dokonano stosując kryteria56 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku57. 

Dochody (D):      43 911,3 tys. zł 
Wydatki (W):      1 856 366,3 tys. zł  
Łączna kwota (G = D + W):    1 900 277,6 tys. zł 
Waga dochodów w łącznej kwocie:   (Wd = D : G): 0,0231 
Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G): 0,9769 
Nieprawidłowości w dochodach:    1 376,5 tys. zł 
Nieprawidłowości w dochodach polegały na: 
- dopuszczeniu do przedawnienia należności dysponenta części 85/16 w łącznej kwocie 28,3 tys. zł, 

w wyniku zaniechania podejmowania działań przerywających bieg przedawnienia roszczeń; 
- niewykazaniu w decyzjach w sprawie umorzenia zobowiązania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

wobec dysponenta części 85/16, o wartości 1 mln zł, zaistnienia przesłanki interesu publicznego, 
będącej podstawą umorzenia; 

- przekroczeniu granic uznania administracyjnego przy wydawaniu decyzji w sprawach o umorzenie 
zobowiązań dwóch gmin, w wyniku czego jednej z gmin umorzono kwotę należną od w wysokości 
325 tys. zł; 

- niewystąpieniu z pozwem o uiszczenie odsetek od należności zasądzonej wyrokiem sądu; 
- ujęciu w ewidencji księgowej dysponenta III stopnia przedawnionej należności z tytułu odsetek 

w kwocie 14,2 tys. zł; 
- opieszałym podejmowaniu czynności mających na celu uzyskanie klauzuli wykonalności orzeczenia 

sądowego. 
Ocena cząstkowa dochodów (Od):    negatywna (1) 
Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   1 tys. zł 
Nieprawidłowości w wydatkach polegały na: 
- nieuzasadnionym wnioskowaniu o ujęcie w wykazie wydatków niewygasających środków 

w wysokości 500 tys. zł na utworzenie żłobka, 
- wypłacie wynagrodzenia za wykonane zlecenie, w kwocie 1 tys. zł, niezgodnie z postanowieniami 

umowy, 
- niewykorzystaniu środków zaplanowanych na opracowanie dodatkowej dokumentacji 

projektowej i aktualizacji ekspertyzy przeciwpożarowej przy jednoczesnym zaniechaniu 
dokonania blokady tych środków, 

- braku respektowania zasad rozliczania czasu pracy poświęconego na realizację dwóch umów 
zlecenia, 

- niezapewnieniu jednolitych warunków dla wszystkich wykonawców zamówienia publicznego 
na świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych na potrzeby kwarantanny instytucjonalnej, 

- niezastosowaniu przepisów wewnętrznych, dotyczących udzielania zamówień podprogowych, 
w zakresie udostępnienia zapytania ofertowego na dostawę mebli biurowych, 

- nierównym traktowaniu pracowników przy udzielania dofinansowania kosztów podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 

Ocena cząstkowa wydatków:    pozytywna (5) 
Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO58:   pozytywna 
Opinia o sprawozdaniach:     pozytywna (5) 
Ocena ogólna:      pozytywna 

                                                           
56  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
57  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/. 
58  ŁO = Od x Wd + Ow x Ww 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
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7.2. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE  

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 56 316,7 42 201,0 43 911,3 78,0 104,1 

1. dział 10 Rolnictwo  
i łowiectwo 6 571,2 6 516,0 6 180,7 94,1 94,9 

1.1. rozdział 01005 Prace geodezyjno- 
-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0,0 0,0 0,5 - - 

1.1.1. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 0,0 0,5 - - 

1.2. rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych 17,0 25,0 19,7 115,9 78,8 

1.2.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,0 0,0 0,6 - - 

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

11,0 22,0 14,8 134,5 67,3 

1.2.3. § 0690 Wpływy z różnych opłat 5,9 3,0 2,9 49,2 96,7 

1.2.4. § 0830 Wpływy z usług 0,0 0,0 1,3 - - 

1.3. rozdział 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa 633,4 621,0 509,9 80,5 82,1 

1.3.1. 
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

0,0 0,0 3,7 - - 

1.3.2. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,1 0,0 0,1 100,0 - 

1.3.3. § 0690 Wpływy z różnych opłat 2,5 0,0 0,0 0,0 - 

1.3.4. 

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

2,7 3,0 2,7 100,0 90,0 

1.3.5. § 0830 Wpływy z usług 620,5 618,0 499,0 80,4 80,7 

1.3.6. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 0,0 0,3 - - 

1.3.7. § 0920 Wpływy  
z pozostałych odsetek 0,2 0,0 0,4 200,0 - 

1.3.8. § 0940 Wpływy  
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5,0 0,0 3,8 76,0 - 

1.3.9. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,4 0,0 0,0 0,0 - 

1.4. rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 769,2 696,0 716,2 93,1 102,9 

1.4.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów  
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,6 0,0 0,0 0,0 - 

1.4.2. 

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

0,3 0,0 0,0 0,0 - 
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1.4.3. 
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej  
i kosztów upomnień 

0,5 1,0 0,7 140,0 70,0 

1.4.4. § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,8 1,0 0,9 112,5 90,0 

1.4.5. 

§ 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 

223,2 223,0 231,8 103,9 103,9 

1.4.6. § 0830 Wpływy z usług 451,9 406,0 418,5 92,6 103,1 

1.4.7. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 1,0 0,0 - 0,0 

1.4.8. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,7 1,0 0,4 23,5 40,0 

1.4.9. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 70,7 62,0 63,5 89,8 102,4 

1.4.10. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 4,4 0,0 0,0 0,0 - 

1.4.11. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 15,1 1,0 0,5 3,3 50,0 

1.5. rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty 
weterynarii 5 143,2 5 141,0 4 881,8 94,9 95,0 

1.5.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 19,5 7,0 6,3 32,3 90,0 

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

2,0 22,0 15,0 750,0 68,2 

1.5.3. 

§ 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 1,9 - - 

1.5.4. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,9 0,0 0,8 88,9 - 

1.5.5. § 0690 Wpływy z różnych opłat 5 116,6 5 112,0 4 852,4 94,8 94,9 

1.5.6. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 0,0 0,0 - - 

1.5.7. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 1,5 0,0 1,4 93,3 - 

1.5.8. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,0 2,1 - - 

1.5.9. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 0,9 0,0 1,7 188,9 - 

1.5.10 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,8 0,0 0,3 16,7 - 

1.6. rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 0,1 21,0 21,2 21 200,0 101,0 

1.6.1. 
§ 0588 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 12,0 12,0 - 100,0 

1.6.2. 
§ 0589 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 7,0 6,8 - 97,1 

1.6.3. § 0948 Wpływy  
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,1 1,0 1,5 1 500,0 150,0 

1.6.4. § 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 0,0 1,0 0,9 - 90,0 

1.7. rozdział 01095 Pozostała działalność 8,3 12,0 31,4 378,3 261,7 

1.7.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0 6,0 18,3 - 305,0 
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1.7.2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 4,4 0,0 0,0 0,0 - 

1.7.3. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

1,8 5,0 12,1 672,2 242,0 

1.7.4. 

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

2,1 1,0 0,9 42,9 90,0 

2. dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 2,4 0,0 0,4 16,7 - 

2.1. 

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

2,4 0,0 0,4 16,7 - 

2.1.1. 
§ 0588 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

1,8 0,0 0,0 0,0 - 

2.1.2. 
§ 0589 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,6 0,0 0,0 0,0 - 

2.1.3. § 0948 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 0,0 0,0 0,3 - - 

2.1.4. § 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 0,0 0,0 0,1 - - 

3. dział 500 Handel 176,9 135,0 172,5 97,5 127,8 

3.1. rozdział 50001 Inspekcja Handlowa 176,9 135,0 172,5 97,5 127,8 

3.1.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 88,1 49,0 62,8 71,3 128,2 

3.1.2. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

73,0 72,0 94,1 128,9 130,7 

3.1.3. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,2 0,0 0,1 50,0 - 

3.1.4. § 0830 Wpływy z usług 13,9 14,0 11,0 79,1 78,6 

3.1.5. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 0,4 0,0 0,2 50,0 - 

3.1.6. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 1,2 0,0 4,1 341,7 - 

3.1.7. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,1 0,0 0,2 200,0 - 

4. dział 600 Transport i łączność 1 022,9 81,0 71,7 7,0 88,5 

4.1. rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy 
autobusowe 0,0 1,0 0,7 - 70,0 

4.1.1. 

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

0,0 1,0 0,7 - 70,0 

4.2. rozdział 6001 Drogi publiczne powiatowe 2,9 0,0 0,0 0,0 - 

4.2.1. 

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

0,1 0,0 0,0 0,0 - 
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4.2.2. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 2,8 0,0 0,0 0,0 - 

4.3. rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 0,0 25,0 24,8 - 99,2 

4.3.1. 

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

0,0 0,0 0,2 - - 

4.3.2. 

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

0,0 25,0 24,6 - 98,4 

4.4. rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego 973,6 2,0 -4,2 -0,4 -210,0 

4.4.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 47,6 0,0 0,0 0,0 - 

4.4.2. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

919,9 0,0 -7,2 -0,8 - 

4.4.3. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2,3 2,0 2,2 95,7 110,0 

4.4.4. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,0 0,0 0,0 0,0 - 

4.4.5. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 0,1 0,0 0,3 300,0 - 

4.4.6. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,7 0,0 0,5 71,4 - 

4.5. rozdział 60095 Pozostała działalność 46,4 53,0 50,4 108,6 95,1 

4.5.1. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

46,4 53,0 50,4 108,6 95,1 

5. dział 630 Turystyka 2,5 8,0 4,8 192,0 60,0 

5.1. rozdział 63095 Pozostała działalność  2,5 8,0 4,8 192,0 60,0 

5.1.1. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

2,5 8,0 4,8 192,0 60,0 

6. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 927,4 17 096,0 17 896,4 71,8 104,7 

6.1. rozdział 70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 24 919,7 17 091,0 17 891,5 71,8 104,7 

6.1.1. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

30,5 27,0 26,0 85,2 96,3 

6.1.2. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 0,9 0,0 2,6 288,9 - 

6.1.3. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 6,0 6,1 - 101,7 

6.1.4. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

24 888,3 17 058,0 17 854,6 71,7 104,7 

6.1.5. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 0,0 2,2 - - 

6.2. rozdział 70095 Pozostała działalność 7,7 5,0 4,9 63,6 98,0 

6.2.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4,6 5,0 4,9 106,5 98,0 

6.2.2. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

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

7. dział 710 Działalność usługowa 168,9 234,0 248,2 147,0 106,1 
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7.1. rozdział 71015 Nadzór budowlany 0,0 234,0 248,2 - 106,1 

7.1.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2,5 0,0 0,0 0,0 - 

7.1.2. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

24,0 30,0 25,0 104,2 83,3 

7.1.3. § 0690 Wpływy z różnych opłat 137,0 201,0 212,7 155,3 105,8 

7.1.4. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

7.1.5. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat -2,6 0,0 0,5 -19,2 - 

7.1.6. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,0 0,3 - - 

7.1.7. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 1,9 0,0 3,1 163,2 - 

7.1.8. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

6,0 3,0 6,6 110,0 220,0 

8. dział 750 Administracja publiczna 6 198,3 2 958,0 3 296,2 53,2 111,4 

8.1. rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 6 178,7 2 923,0 3 264,7 52,8 111,7 

8.1.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6,3 0,0 0,0 0,0 - 

8.1.2. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

6,0 2,0 0,0 0,0 0,00 

8.1.3. 
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

1 677,8 670,0 1 008,2 60,1 150,5 

8.1.4. 

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

30,0 1,0 31,8 106,0 3 180,0 

8.1.5. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1,6 0,0 1,1 68,8 - 

8.1.6. § 0690 Wpływy z różnych opłat 321,0 239,0 259,2 80,7 108,5 

8.1.7. 

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

332,3 331,0 333,9 100,5 100,9 

8.1.8. § 0810 Wpłaty środków pozostałych 
po likwidacji przedsiębiorstw 44,3 31,0 34,7 78,3 111,9 

8.1.9. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 0,0 0,3 - - 

8.1.10 

§ 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 0,1 - - 

8.1.11. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,0 26,0 32,1 53,5 123,5 

8.1.12. § 0930 Wpływy z opłat paszportowych oraz 
pozostałych opłat konsularnych 3 543,1 1 520,0 1 395,9 39,4 91,8 

8.1.13. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 4,0 29,0 30,3 757,5 104,5 

8.1.14. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,1 0,0 3,0 3 000,0 - 

8.1.15. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 93,0 25,0 27,2 29,2 108,8 
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8.1.16. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

59,2 49,0 107,0 180,7 218,4 

8.2. rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 0,0 0,0 0,1 - - 

8.2.1. 

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

0,0 0,0 0,1 - - 

8.3. rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne 18,8 35,0 31,3 166,5 89,4 

8.3.1. 
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

18,8 35,0 31,3 166,5 89,4 

8.4. rozdział 75081 System powiadamiania 
ratunkowego 0,8 0,0 0,1 12,5 - 

8.4.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

8.4.2. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 0,7 0,0 0,1 14,3 - 

9. dział 752 Obrona narodowa 5,9 0,0 0,0 0,0 - 

9.1. rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 5,9 0,0 0,0 0,0 - 

9.1.1. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 5,9 0,0 0,0 0,0 - 

10. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 103,9 114,0 122,6 118,0 107,5 

10.1. rozdział 75410 Komendy wojewódzkie 
Państwowej Straży Pożarnej 28,4 13,0 44,3 156,0 340,8 

10.1.1. 

§ 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 

10,1 11,0 10,8 106,9 98,2 

10.1.2. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 4,2 0,0 0,0 0,0 - 

10.1.3. § 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

10.1.4. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 2,9 0,0 0,0 0,0 - 

10.1.5. § 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat  ubiegłych 0,0 0,0 29,4 - - 

10.1.6. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 11,1 2,0 4,2 37,8 210,0 

10.1.7. § 0979 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,0 0,0 - - 

10.2. rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 75,5 100,0 76,9 101,9 76,9 

10.2.1. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

75,5 100,0 76,9 101,9 76,9 

10.3. rozdział 75495 Pozostała działalność 0,0 1,0 1,4 - 140,0 

10.3.1. 

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

0,0 1,0 1,4 - 140,0 

11. dział 758 Różne rozliczenia 3,1 0,0 0,0 0,0 - 

11.1. rozdział 75860 Euroregiony 3,1 0,0 0,0 0,0 - 

11.1.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,1 0,0 0,0 0,0 - 
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11.1.2. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 3,0 0,0 0,0 0,0 - 

12. dział 801 Oświata i wychowanie 23,7 7,0 14,1 59,5 201,4 

12.1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4,3 0,0 0,0 0,0 - 

12.1.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,3 0,0 0,0 0,0 - 

12.1.2. 

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

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

12.2. rozdział 80104 Przedszkola 8,7 0,0 0,0 0,0 - 

12.2.1. 

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

8,7 0,0 0,0 0,0 - 

12.3. rozdział 80105 Przedszkola specjalne 0,0 0,0 0,5 - - 

12.3.1. 

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

0,0 0,0 0,5 - - 

12.4. rozdział 80136 Kuratoria oświaty 1,7 1,0 1,4 82,4 140,0 

12.4.1 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 0,3 0,0 0,0 0,0 - 

12.4.2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,4 1,0 1,4 100,0 140,0 

12.5. rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,2 0,0 0,0 0,0 - 

12.5.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,2 0,0 0,0 0,0 - 

12.6. 

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

1,5 0,0 0,0 0,0 - 

12.6.1. 

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

1,5 0,0 0,0 0,0 - 

12.7. rozdział 80195 Pozostała działalność 7,3 6,0 12,2 167,1 203,3 

12.7.1. 
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 

2,2 3,0 1,8 81,8 60,0 

12.7.2. 
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

5,1 3,0 10,4 203,9 346,7 

13. dział 851 Ochrona zdrowia 3 527,6 2 823,0 2 387,9 67,7 84,6 

13.1. rozdział 85111 Szpitale ogólne 0,0 0,0 0,1 - - 

13.1.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,0 0,1 - - 

13.2. rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna 3 111,3 2 523,0 2 071,2 66,6 82,1 

13.2.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 28,0 121,0 73,1 261,1 60,4 

13.2.2. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

3,8 19,0 21,1 555,3 111,1 
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13.2.3. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2,6 0,0 1,7 65,4 - 

13.2.4. § 0690 Wpływy z różnych opłat 370,6 288,0 252,8 68,2 87,8 

13.2.5. § 0830 Wpływy z usług 2 693,5 2 091,0 1 702,3 63,2 81,4 

13.2.6. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 0,0 0,0 4,5 - - 

13.2.7. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 0,5 1,0 0,6 120,0 60,0 

13.2.8. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,4 1,0 1,4 100,0 140,0 

13.2.9. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 10,7 2,0 13,1 122,4 655,0 

13.2.10. § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów 0,1 0,0 0,5 500,0 - 

13.2.11. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,1 0,0 0,0 0,0 - 

13.3. rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna 180,0 145,0 165,3 91,8 114,0 

13.3.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5,9 8,0 5,0 84,7 62,5 

13.3.2. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

15,0 17,0 22,8 152,0 134,1 

13.3.3. 
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

111,9 45,0 37,5 33,5 83,3 

13.3.4. § 0830 Wpływy z usług 47,0 75,0 96,0 204,3 128,0 

13.3.5. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,2 0,0 3,4 1700,0 - 

13.3.6. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 0,0 0,0 0,4 - - 

13.3.7. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,0 0,2 - - 

13.4. rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 134,9 18,0 59,5 44,1 330,6 

13.4.1. § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,0 0,0 0,0 - - 

13.4.2. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,8 1,0 0,8 13,8 80,0 

13.4.3. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 129,1 17,0 58,6 45,4 344,7 

13.5. 
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

0,0 1,0 1,8 - 180,0 

13.5.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 0,0 1,0 1,8 - 180,0 

13.6. rozdział 85195 Pozostała działalność 101,4 136,0 89,9 88,7 66,1 

13.6.1. 

§ 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 0,5 250,0 - 

13.6.2. § 0690 Wpływy z różnych opłat 101,2 136,0 88,9 87,8 65,4 

13.6.3. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,0 0,1 - - 

13.6.4. 

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

0,0 0,0 0,5 - - 

14. dział 852 Pomoc społeczna 963,4 804,0 1 019,4 105,8 126,8 

14.1. rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 259,1 201,0 280,5 108,3 139,6 

14.1.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,0 2,6 - - 
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14.1.2. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 0,0 1,0 21,4 - 2 140,0 

14.1.3. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

258,9 200,0 256,5 99,1 128,3 

14.1.4. 

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

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

14.2. rozdział 85205 Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,0 0,0 0,1 - - 

14.2.1. 

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

0,0 0,0 0,1 - - 

14.3. 

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

4,6 1,0 3,3 71,7 330,0 

14.3.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 4,6 1,0 3,3 71,7 330,0 

14.4. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41,4 23,0 41,0 99,0 178,3 

14.4.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,6 0,0 0,0 0,0 - 

14.4.2. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 40,8 23,0 41,0 100,5 178,3 

14.5. rozdział 85215  0,9 0,0 0,1 11,1 - 

14.5.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 0,9 0,0 0,1 11,1 - 

14.6. rozdział 85216 Zasiłki stałe 175,6 111,0 174,9 99,6 157,6 

14.6.1 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 175,6 111,0 174,9 99,6 157,6 

14.7. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2,1 0,0 0,6 28,6 - 

14.7.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 0,0 0,0 0,2 - - 

14.7.2. 

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

2,1 0,0 0,4 19,0 - 

14.8. rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze 449,0 463,0 512,2 114,1 110,6 

14.8.1. 

§ 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 

2,2 4,0 3,9 177,3 97,5 

14.8.2. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,0 0,0 0,1 - - 

14.8.3. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 1,4 9,0 9,0 642,9 100,0 
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14.8.4. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

425,7 420,0 468,9 110,1 111,6 

14.8.5. 

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

19,7 30,0 30,3 153,8 101,0 

14.9. rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 9,0 3,0 4,3 47,8 143,3 

14.9.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 6,0 3,0 4,3 71,7 143,3 

14.9.2. 

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

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

14.10. rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 21,3 0,0 0,0 0,0 - 

14.10.1. 

§ 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 

1,5 0,0 0,0 0,0 - 

14.10.2. 

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

19,8 0,0 0,0 0,0 - 

14.11. rozdział 85295 Pozostała działalność 0,4 2,0 2,3 575,0 115,0 

14.11.1. 

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

0,4 2,0 2,3 575,0 115,0 

15. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 1 398,2 544,0 1 341,6 96,0 246,6 

15.1. rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 72,6 60,0 78,8 108,5 131,3 

15.1.1. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

72,6 60,0 78,8 108,5 131,3 

15.2. rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 325,6 484,0 1 262,8 95,3 260,9 

15.2.1. 
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, 
akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 
opłaty za częstotliwości 

16,9 29,0 29,4 174,0 101,4 

15.2.2. § 0690 Wpływy z różnych opłat 1 308,3 455,0 1 233,3 94,3 271,1 

15.2.3. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,4 0,0 0,1 25,0 - 

16. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9,5 0,0 1,1 11,6 - 

16.1. 
rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
szkolenia młodzieży 

6,9 0,0 0,0 0,0 - 
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16.1.1. 

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

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

16.1.2. 

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

6,6 0,0 0,0 0,0 - 

16.2. rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
o charakterze socjalnym 2,6 0,0 1,1 42,3 - 

16.2.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 2,6 0,0 0,5 19,2 - 

16.2.2. 

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

0,0 0,0 0,6 - - 

17. dział 855 Rodzina 11 108,1 10 855,0 11 107,9 100,0 102,3 

17.1. rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 1 033,0 462,0 923,8 89,4 200,0 

17.1.1. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,1 0,0 0,1 100,0 - 

17.1.2. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 78,6 36,0 81,8 104,1 227,2 

17.1.3. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat  ubiegłych 954,3 426,0 841,9 88,2 197,6 

17.2. 

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

10 064,4 10 331,0 10 115,4 100,5 97,9 

17.2.1. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,8 0,0 0,2 25,0 - 

17.2.2. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 134,5 76,0 173,2 128,8 227,9 

17.2.3. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 1 067,1 855,0 1 561,5 146,3 182,6 

17.2.4. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

8 862,0 9 400,0 8 380,5 94,6 89,2 

17.3. rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1,8 2,0 3,7 205,6 185,0 

17.3.1. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

1,8 2,0 3,5 194,4 175,0 

17.3.2. 

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

0,0 0,0 0,2 - - 

17.4. rozdział 85504 Wspieranie rodziny 5,2 1,0 2,8 53,8 280,0 

17.4.1. § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,3 0,0 0,1 33,3 - 

17.4.2. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z  lat  ubiegłych 3,8 1,0 2,7 71,1 270,0 

17.5. rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie 
żłobków 0,0 33,0 34,1 - 103,3 
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17.5.1. 

§ 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 0,6 - - 

17.5.2. 

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

0,0 33,0 33,5 - 101,5 

17.6. rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie 
klubów dziecięcych 0,0 23,0 23,2 - 100,9 

17.6.1. 

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

0,0 2,0 1,9 - 95,0 

17.6.2. § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,0 21,0 21,3 - 101,4 

17.7. rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1,1 0,0 1,1 100,0 - 

17.7.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z  lat  ubiegłych 1,1 0,0 0,5 45,5 - 

17.7.2. 

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

0,0 0,0 0,6 - - 

17.8. 

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

1,9 3,0 2,8 147,4 93,3 

17.8.1. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 
z lat ubiegłych 1,9 3,0 2,8 147,4 93,3 

17.9. 

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

0,7 0,0 0,8 114,3 - 

17.9.1. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,7 0,0 0,8 114,3 - 

18. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 102,8 26,0 45,1 43,9 173,5 

18.1. rozdział 90006 Ochrona gleby i wód 
podziemnych 5,6 2,0 2,6 46,4 130,0 

18.1.1. 
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane 
z realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego 

5,6 2,0 2,6 46,4 130,0 

18.2. rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska  97,2 24,0 42,5 43,7 177,1 

18.2.1. § 0540 Wpływy z opłat i kar za substancje 
zubożające warstwę ozonową 0,0 0,0 4,6 - - 

18.2.2 § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 17,1 11,0 22,3 130,4 202,7 

18.2.3. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

76,6 10,0 13,3 17,4 133,0 
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18.2.4. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,6 1,0 0,1 16,7 10,0 

18.2.5. § 0690 Wpływy z różnych opłat 0,4 1,0 0,9 225,0 90,0 

18.2.6. § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i opłat 0,8 0,0 0,2 25,0 - 

18.2.7. § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych 0,8 0,0 0,1 12,5 - 

18.2.8. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,9 1,0 1,1 122,2 110,0 

19. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 0,0 0,0 0,6 - - 

19.1. rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 0,0 0,0 0,6 - - 

19.1.1. 
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 0,0 0,5 - - 

19.1.2. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,0 0,0 0,1 - - 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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7.3. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/16 – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
 

Lp. 

  
 

Wyszczególnienie 
  
  

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie 

w tym: 

wydatki 
niewyga- 

sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem, w tym: 1 591 011,8 1 706 076,0 1 866 085,7 1 852 856,1 4 302,5 116,5 108,6 99,3 

1. dział 010 Rolnictwo 
i łowiectwo 86 109,7 36 427,0 93 440,2 92 420,0 0,0 107,3 253,7 98,9 

1.1. 

rozdział 01005 
Prace geodezyjno- 
-urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa 

1 345,5 796,0 1 019,7 940,3 0,0 69,9 118,1 92,2 

1.1.1. 

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

100,0 122,0 122,0 106,8 0,0 106,8 87,5 87,5 

1.1.2. 

§ 6258 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy o finansach 
publicznych, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

790,6 386,0 513,9 513,9 0,0 65,0 133,1 100,0 

1.1.3. 

§ 6259 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 
ustawy o finansach 
publicznych, lub płatności 
w ramach budżetu środków 
europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

451,9 220,0 293,7 293,7 0,0 65,0 133,5 100,0 

1.2. rozdział 01008 Melioracje 
wodne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

1.2.1. 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

1.3. rozdział 01009 Spółki 
wodne 1 858,1 80,0 1 841,9 1 841,9 0,0 99,1 2 302,4 100,0 

1.3.1. 

§ 2580 Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

1 858,1 80,0 1 841,9 1 841,9 0,0 99,1 2 302,4 100,0 
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1.4. 

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

2 140,4 464,0 7 435,0 6 893,5 0,0 322,1 1 485,7 92,7 

1.4.1. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 848,4 217,0 918,3 884,9 0,0 104,3 407,8 96,4 

1.4.2. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 232,9 0,0 0,0 402,7 0,0 172,9 - - 

1.4.3. 
§ 4230 Zakup leków, 
wyrobów medycznych 
i produktów biobójczych 

487,1 63,0 501,7 489,2 0,0 100,4 776,5 97,5 

1.4.4. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 441,1 0,0 0,0 3 979,9 0,0 902,3 - - 

1.4.5. § 4410 Podróże służbowe 38,3 34,0 38,9 30,9 0,0 - 90,9 79,4 

1.4.6. 
§ 4590 Kary 
i odszkodowania wypłacane 
na rzecz osób fizycznych 

77,1 8,0 291,0 287,2 0,0 372,5 3 590,0 98,7 

1.4.7. 

§ 4601 Kary, odszkodowania 
i grzywny wypłacane na 
rzecz osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 0,0 563,0 559,4 0,0 - - 99,4 

1.5. 

rozdział 01023 Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-
Spożywczych 

1 197,2 1 286,0 1 456,0 1 456,0 0,0 121,6 113,2 100,0 

1.5.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 117,3 160,0 83,3 83,3 0,0 71,0 52,1 100,0 

1.5.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

593,6 641,0 824,1 824,1 0,0 138,8 128,6 100,0 

1.5.3. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 127,6 140,0 155,3 155,3 0,0 121,7 110,9 100,0 

1.5.4. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 94,1 0,0 0,0 76,4 0,0 81,2 - - 

1.5.5. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,0 80,0 80,0 80,0 0,0 - 100,0 100,0 

1.6. 
rozdział 01032 Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

5 503,0 5 828,0 5 931,2 5 901,7 0,0 107,2 101,3 99,5 

1.6.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 504,0 512,0 523,6 522,7 0,0 103,7 102,1 99,8 

1.6.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

2 839,6 3 432,0 2 978,7 2 970,8 0,0 104,6 86,6 99,7 

1.6.3. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 183,6 274,0 217,4 217,4 0,0 118,4 79,3 100,0 

1.6.4. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 554,8 713,0 605,8 604,6 0,0 109,0 84,8 99,8 

1.6.5. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 302,4 0,0 0,0 370,4 0,0 122,5 - - 

1.6.6. § 4260 Zakup energii 101,2 0,0 0,0 106,7 0,0 105,4 - - 

1.6.7. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 200,0 0,0 0,0 215,5 0,0 107,8 - - 
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1.6.8. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

152,1 0,0 184,0 183,3 0,0 120,5 - 99,6 

1.7. 
Rozdział 01033 
Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 

9 122,2 8 569,0 10 000,4 9 961,6 0,0 109,2 116,3 99,6 

1.7.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 741,1 934,0 993,7 993,7 0,0 134,1 106,4 100,0 

1.7.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

4 292,6 4 942,0 4 809,6 4 809,6 0,0 112,0 97,3 100,0 

1.7.3. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 364,9 437,0 389,2 389,2 0,0 106,7 89,1 100,0 

1.7.4. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 871,8 1 018,0 997,0 995,6 0,0 114,2 97,8 99,9 

1.7.5. 

§ 4140 Wpłaty na 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Paragraf 
ten obejmuje wpłaty, 
o których mowa w art. 21 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

125,2 0,0 133,6 133,6 0,0 106,7 - 100,0 

1.7.6. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 425,5 0,0 0,0 441,8 0,0 103,8 - - 

1.7.7. 
§ 4230 Zakup leków, 
wyrobów medycznych 
i produktów biobójczych 

265,6 145,0 232,5 227,9 0,0 85,8 157,2 98,0 

1.7.8. § 4260 Zakup energii 564,3 0,0 0,0 551,2 0,0 97,7 - - 

1.7.9. § 4270 Zakup usług 
remontowych 204,7 30,0 123,2 113,3 0,0 55,3 377,7 92,0 

1.7.10. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 494,9 0,0 0,0 489,9 0,0 99,0 - - 

1.7.11. 
§ 4440 Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

153,9 155,0 183,4 183,4 0,0 119,2 118,3 100,0 

1.7.12. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

201,4 0,0 213,6 212,8 0,0 105,7 - 99,6 

1.8. rozdział 01034 Powiatowe 
inspektoraty weterynarii 16 732,9 14 660,0 17 331,0 17 248,1 0,0 103,1 117,7 99,5 

1.8.1. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

7 412,2 8 230,0 8 277,3 8 277,2 0,0 111,7 100,6 100,0 

1.8.2. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 482,5 618,0 557,4 557,4 0,0 115,5 90,2 100,0 

1.8.3. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 1 307,0 1 505,0 1 470,3 1 470,1 0,0 112,5 97,7 100,0 

1.8.4. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 4 393,0 3 310,0 3 893,4 3 865,9 0,0 88,0 116,8 99,3 

1.8.5. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 837,5 0,0 0,0 770,2 0,0 92,0 - - 

1.8.6. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 822,2 0,0 0,0 828,1 0,0 100,7 - - 

1.8.7. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

269,2 0,0 255,0 255,0 0,0 94,7 - 100,0 
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1.9. 
rozdział 01041 Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

3 739,1 4 450,0 3 816,0 3 574,4 0,0 95,6 80,3 93,7 

1.9.1. 

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

2 182,8 2 360,0 2 264,0 2 114,8 0,0 96,9 89,6 93,4 

1.9.2. 

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

1 247,6 1 349,0 1 294,0 1 208,8 0,0 96,9 89,6 93,4 

1.10. rozdział 01095 Pozostała 
działalność 44 471,3 294,0 44 609,0 44 602,6 0,0 100,3 15 171,0 100,0 

1.10.1. 

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

44 319,0 52,0 44 407,0 44 407,0 0,0 100,2 85 398,1 100,0 

2. dział 020 Leśnictwo 8,0 8,0 6,0 6,0 0,0 75,0 75,0 100,0 

2.1. rozdział 02001 Gospodarka 
leśna 8,0 8,0 6,0 6,0 0,0 75,0 75,0 100,0 

2.1.1. 

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

8,0 8,0 6,0 6,0 0,0 75,0 75,0 100,0 

3. dział 050 Rybołówstwo 
i rybactwo 1 474,6 1 445,0 1 445,0 1 386,0 0,0 94,0 95,9 95,9 

3.1. rozdział 05003 Państwowa 
Straż Rybacka 882,7 945,0 945,0 944,1 0,0 107,0 99,9 99,9 

3.1.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 586,8 620,0 622,0 622,0 0,0 106,0 100,3 100,0 

3.2. 

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

591,9 500,0 500,0 441,9 0,0 74,7 88,4 88,4 
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3.2.1. 

§ 2008 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych 
w paragrafie 205 

441,2 366,0 375,0 331,4 0,0 75,1 90,5 88,4 

3.2.2. 

§ 2009 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych 
w paragrafie 205 

147,6 122,0 125,0 110,5 0,0 74,9 90,6 88,4 

4. dział 500 Handel 3 333,5 3 590,0 3 440,0 3 401,8 0,0 102,0 94,8 98,9 

4.1. rozdział 50001 Inspekcja 
Handlowa 3 333,5 3 590,0 3 440,0 3 401,8 0,0 102,0 94,8 98,9 

4.1.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 275,8 281,0 267,6 267,5 0,0 97,0 95,2 100,0 

4.1.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

1 948,8 2 253,0 1 852,2 1 838,9 0,0 94,4 81,6 99,3 

5. dział 600 Transport 
i łączność 53 208,1 29 002,0 26 571,9 22 598,5 525,2 42,5 77,9 85,0 

5.1. 
rozdział 60003 Krajowe 
pasażerskie przewozy 
autobusowe 

25 455,2 25 500,0 22 000,0 18 110,9 0,0 71,1 71,0 82,3 

5.1.1. 

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

25 455,2 25 500,0 22 000,0 18 110,9 0,0 71,1 71,0 82,3 

5.2. rozdział 60013 Drogi 
publiczne wojewódzkie 24 557,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

5.2.1. 

§ 2230 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
samorządu województwa 

18 207,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

5.2.2. 

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

6 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

5.3. rozdział 60014 Drogi 
publiczne powiatowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

5.3.1. 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 
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5.4. rozdział 60016 Drogi 
publiczne gminne 0,0 0,0 31,5 31,5 0,0 - - - 

5.4.1. 

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

0,0 0,0 31,5 31,5 0,0 - - - 

5.5. rozdział 60017 Drogi 
wewnętrzne 0,0 0,0 525,3 525,3 525,3 - - 100,0 

5.5.1. 

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

0,0 0,0 525,3 525,3 525,3 - - 100,0 

5.6. rozdział 60055 Inspekcja 
Transportu Drogowego 3 063,9 3 341,0 3 854,1 3 769,9 0,0 123,0 112,8 97,8 

5.6.1. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

1 631,7 1 854,0 1 868,0 1 631,7 0,0 100,0 88,0 87,4 

5.7. 
rozdział 60078 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

5.7.1. 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 

5.8. rozdział 60095 Pozostała 
działalność 131,8 161,0 161,0 161,0 0,0 122,2 100,0 100,0 

5.8.1. 

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

131,8 161,0 161,0 161,0 0,0 122,2 100,0 100,0 

6. dział 630 Turystyka 99,9 111,0 111,0 111,0 0,0 111,1 100,0 100,0 

6.1.  rozdział 63095 Pozostała 
działalność 99,9 111,0 111,0 111,0 0,0 111,1 100,0 100,0 

6.1.1. 

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

99,9 111,0 111,0 111,0 0,0 111,1 100,0 100,0 

7. dział 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 3 483,0 1 873,0 3 558,5 3 365,3 0,0 96,6 179,7 94,6 

7.1. 
rozdział 70005 
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

3 243,3 1 871,0 3 324,5 3 131,8 0,0 96,6 167,4 94,2 



Załączniki 

42 
 

7.1.1. 

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

3 142,2 1 507,0 3 059,5 2 897,3 0,0 92,2 192,3 94,7 

7.2. rozdział 70095 Pozostała 
działalność 239,7 2,0 234,0 233,5 0,0 97,4 11 675,0 99,8 

7.2.1. 

§ 6320 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z 
organami administracji 
rządowej 

208,7 0,0 202,0 202,0 0,0 96,8 - 100,0 

8. dział 710 Działalność 
usługowa 11 164,2 12 646,0 12 655,5 12 631,7 0,0 113,1 99,9 99,8 

8.1. 
rozdział 71012 Zadania 
z zakresu geodezji 
i kartografii 

3 475,8 3 716,0 3 706,2 3 705,4 0,0 106,6 99,7 100,0 

8.1.1. 

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

3 456,9 3 716,0 3 532,0 3 531,9 0,0 102,2 95,0 100,0 

8.2. rozdział 71015 Nadzór 
budowlany 7 493,4 8 795,0 8 791,8 8 768,8 0,0 117,0 99,7 99,7 

8.2.1. 

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

5 179,3 5 777,0 5 968,5 5 953,6 0,0 114,9 103,1 99,8 

8.2.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

1 161,0 1 341,0 1 356,8 1 356,8 0,0 116,9 101,2 100,0 

8.3. rozdział 71035 Cmentarze 195,0 135,0 157,5 157,5 0,0 80,8 116,7 100,0 

8.3.1. 

§ 2020 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

195,0 135,0 157,5 157,5 0,0 80,8 116,7 100,0 

9. dział 750 Administracja 
publiczna  48 987,0 54 579,0 60 143,9 59 072,9 0,0 120,6 108,2 98,2 

9.1. rozdział 75011 Urzędy 
wojewódzkie 45 547,2 50 466,0 56 119,3 55 168,3 0,0 121,1 109,3 98,3 

9.1.1. 

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

10 956,9 13 710,0 13 633,5 13 270,4 0,0 121,1 96,8 97,3 

9.1.2. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 3 682,6 3 980,0 4 336,1 4 296,0 0,0 116,7 107,9 99,1 
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9.1.3. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

15 378,3 18 096,0 17 820,9 17 794,3 0,0 115,7 98,3 99,9 

9.1.4. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 1 187,0 1 610,0 1 349,2 1 348,7 0,0 113,6 83,8 100,0 

9.1.5. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 3 274,9 3 847,0 3 846,4 3 801,3 0,0 116,1 98,8 98,8 

9.1.6. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 1 782,6 0,0 0,0 1 739,4 0,0 97,6 - - 

9.1.7. § 4580 Pozostałe odsetki 0,0 0,0 2 499,4 2 499,4 0,0 - - 100,0 

9.1.8. 
§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,0 2 291,0 2 296,0 2 295,9 0,0 - 100,2 100,0 

9.2. rozdział 75018 Urzędy 
marszałkowskie 50,7 50,0 70,1 70,1 0,0 138,3 140,2 100,0 

9.2.1. 

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

0,0 0,0 70,1 70,1 0,0 - - 100,0 

9.3. rozdział 75045 
Kwalifikacja wojskowa 371,2 443,0 174,7 174,0 0,0 46,9 39,3 99,6 

9.3.1. 

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

157,9 166,0 85,5 85,5 0,0 54,1 51,5 100,0 

9.3.2. 

§ 2120 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

209,1 250,0 86,0 86,0 0,0 41,1 34,4 100,0 

9.4. rozdział 75046 Komisje 
egzaminacyjne 17,3 40,0 25,7 25,7 0,0 148,6 64,3 100,0 

9.4.1. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 9,4 20,0 13,2 13,2 0,0 140,4 66,0 100,0 

9.4.2. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 7,9 0,0 0,0 12,5 0,0 158,2 - - 

9.5. 
rozdział 75081 System 
powiadamiania 
ratunkowego 

2 742,6 3 380,0 3 377,0 3 293,9 0,0 120,1 97,5 97,5 

9.5.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 1 553,0 1 906,0 1 904,0 1 849,0 0,0 119,1 97,0 97,1 

9.6. 

rozdział 75084 
Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad dialogu 
społecznego 

182,8 200,0 164,7 128,6 0,0 70,4 64,3 78,1 

9.6.1. 

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

182,8 200,0 164,7 128,6 0,0 70,4 64,3 78,1 
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9.7. rozdział 75095 Pozostała 
działalność 75,2 0,0 212,5 212,5 0,0 282,6 - 100,0 

9.7.1. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 75,2 0,0 212,5 212,5 0,0 282,6 - 100,0 

10. dział 752 Obrona 
narodowa 1 586,1 519,0 1 853,7 1 785,0 0,0 112,5 343,9 96,3 

10.1. rozdział 75212 Pozostałe 
wydatki obronne 566,4 519,0 411,7 343,5 0,0 60,6 66,2 83,4 

10.1.1. 

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

65,0 46,0 46,0 29,7 0,0 45,7 64,6 64,6 

10.1.2. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 28,0 0,0 0,0 16,2 0,0 57,9 - - 

10.1.3. § 4260 Zakup energii 19,4 0,0 0,0 26,1 0,0 134,5 - - 

10.1.4. § 4270 Zakup usług 
remontowych 64,6 40,0 23,2 23,2 0,0 35,9 58,0 100,0 

10.1.5. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 115,0 0,0 0,0 8,9 0,0 7,7 - - 

10.1.6. 
§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

201,0 240,0 208,1 208,1 0,0 103,5 86,7 100,0 

10.2. rozdział 75295 Pozostała 
działalność 1 019,7 0,0 1 442,0 1 441,5 0,0 141,4  -  100,0 

10.2.1. 

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

755,0 0,0 1 012,0 1 011,7 0,0 134,0  -  100,0 

11. 
dział 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

99 882,4 101 000,0 112 017,1 111 989,4 625,0 112,1 110,9 100,0 

11.1. 
rozdział 75410 Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

10 478,7 9 154,0 12 028,7 12 027,7 230,0 114,8 131,4 100,0 

11.1.1. 
§ 4050 Uposażenia żołnierzy 
zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

3 945,1 4 461,0 4 406,6 4 406,6 0,0 111,7 98,8 100,0 

11.1.2. 

§ 4180 Równoważniki 
pieniężne i ekwiwalenty dla 
żołnierzy i funkcjonariuszy 
oraz pozostałe należności 

453,5 980,0 288,2 288,0 0,0 63,5 29,4 99,9 

11.1.3. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 689,6 0,0 0,0 1 480,5 0,0 214,7 - - 

11.1.4. § 4270 Zakup usług 
remontowych 454,0 547,0 981,5 981,5 0,0 216,2 179,4 100,0 

11.1.5. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 327,0 0,0 0,0 241,7 0,0 73,9 - - 

11.1.6. 
§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,0 50,0 50,0 49,8 0,0 - 99,6 99,6 

11.1.7. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

985,0 380,0 2 319,6 2 319,5 230,0 235,5 610,4 100,0 
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11.1.8. 
§ 6069 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 090,0 0,0 16,0 16,0 0,0 1,5  -  100,0 

11.2. 
rozdział 75411 Komendy 
powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

87 619,1 90 427,0 97 613,2 97 597,0 395,0 111,4 107,9 100,0 

11.2.1. 

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

83 798,0 88 899,0 94 569,6 94 557,6 195,0 112,8 106,4 100,0 

11.3. rozdział 75414 Obrona 
cywilna 729,0 812,0 812,0 811,5 0,0 111,3 99,9 99,9 

11.3.1. 

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

581,0 664,0 664,0 663,5 0,0 114,2 99,9 99,9 

11.3.2. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 34,1 0,0 0,0 33,3 0,0 97,7 - - 

11.3.3. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

58,4 0,0 64,5 64,5 0,0 110,4  -  100,0 

11.4. 
rozdział 75415 Zadania 
ratownictwa górskiego 
i wodnego 

66,0 66,0 66,0 66,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

11.4.1. 

§ 2820 Dotacja celowa z 
budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

66,0 66,0 66,0 66,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

11.5. rozdział 75421 
Zarządzanie kryzysowe 553,5 541,0 1 188,3 1 184,1 0,0 213,9 218,9 99,6 

11.5.1. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 38,9 0,0 0,0 182,4 0,0 468,9 - - 

11.5.2. § 4270 Zakup usług 
remontowych 122,5 142,0 75,9 73,7 0,0 60,2 51,9 97,1 

11.5.3. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

317,0 285,0 360,8 360,3 0,0 113,7 126,4 99,9 

11.6. 
rozdział 75478 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

11.6.1. 

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

84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

11.7. rozdział 75495 Pozostała 
działalność 351,4 0,0 308,9 303,1 0,0 86,3 - 98,1 
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11.7.1. 

§ 6320 Dotacje celowe z 
budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych 
jednostek niezaliczanych do 
sektora finansów 
publicznych 

198,2 0,0 218,5 218,4 0,0 110,2 - 100,0 

11.7.2. 

§ 6420 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
realizowane przez powiat 
na podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

27,0 0,0 90,4 84,7 0,0 313,7 - 93,7 

12. dział 755 Wymiar 
sprawiedliwości 2 703,6 2 706,0 2 690,4 2 679,0 0,0 99,1 99,0 99,6 

12.1. 
rozdział 75515 
Nieodpłatna pomoc 
prawna 

2 703,6 2 706,0 2 690,4 2 690,0 0,0 99,5 99,4 100,0 

12.1.1. 

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

2 703,6 2 706,0 2 689,9 2 678,5   99,1 99,0 99,6 

13. 

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

80,9 0,0 82,8 82,8 0,0 102,3  -  100,0 

13.1. 

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

80,9 0,0 82,8 82,8 0,0 102,3  -  100,0 

13.1.1. 

§ 2680 Rekompensaty 
utraconych dochodów 
w podatkach i opłatach 
lokalnych 

80,9 0,0 82,8 82,8 0,0 102,3  -  100,0 

14. dział 758 Różne 
rozliczenia 5 207,9 744,0 7 960,1 7 960,1 0,0 152,8 - 100,0 

14.1. rozdział 75814 Różne 
rozliczenia finansowe 5 095,9 0,0 7 781,5 7 781,5 0,0 152,7 - 100,0 

14.1.1. 

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

3 247,9 0,0 3 391,3 3 391,3 0,0 104,4 - 100,0 

14.1.2. 

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

313,1 0,0 2 966,2 2 966,2 0,0 947,4 - 100,0 



Załączniki 

47 
 

14.1.3. 

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

1 534,9 0,0 1 423,9 1 423,9 0,0 92,8 - 100,0 

14.2. rozdział 75818 Rezerwy 
ogólne i celowe 0,0 591,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

14.2.1. § 4810 Rezerwy 0,0 591,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

14.3. rozdział 75860 
Euroregiony 112,0 153,0 178,6 178,6 0,0 159,5 116,7 100,0 

14.3.1. 

§ 2009 Dotacje celowe 
w ramach programów 
finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz 
środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, 
z wyłączeniem wydatków 
klasyfikowanych 
w paragrafie 205 

112,0 153,0 178,6 178,6 0,0 159,5 116,7 100,0 

15. dział 801 Oświata 
i wychowanie 49 454,7 9 884,0 54 413,1 53 303,6 0,0 107,8 539,3 98,0 

15.1. rozdział 80101 Szkoły 
podstawowe 1 325,8 0,0 567,7 564,5 0,0 42,6 - 99,4 

15.1.1. 

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

1 108,9 0,0 469,9 469,9 0,0 42,4 - 100,0 

15.1.2. 

§ 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

217,0 0,0 97,8 94,6 0,0 43,6 - 96,7 

15.2. rozdział 80102 Szkoły 
podstawowe specjalne 44,0 0,0 21,4 21,4 0,0 48,6 - 100,0 

15.2.1. 

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

0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 - - 100,0 

15.2.2. 

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

44,0 0,0 2,5 2,5 0,0 5,7 - 100,0 

15.3. 
rozdział 80103 Oddziały 
przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

2 499,7 0,0 2 513,8 2 444,0 0,0 97,8 - 97,2 

15.3.1. 

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

2 499,7 0,0 2 513,8 2 444,0 0,0 97,8 - 97,2 
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15.4. rozdział 80104 
Przedszkola 29 737,7 0,0 31 491,3 31 348,6 0,0 105,4 - 99,5 

15.4.1. 

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

29 737,7 0,0 31 491,3 31 348,6 0,0 105,4 - 99,5 

15.5. rozdział 80105 
Przedszkola specjalne 28,1 0,0 48,8 44,5 0,0 158,4 - 91,2 

15.5.1. 

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

15,4 0,0 12,9 12,9 0,0 83,8 - 100,0 

15.5.2. 

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

12,6 0,0 8,6 7,7 0,0 61,1 - 89,5 

15.5.3. 

§ 2230 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
samorządu województwa 

0,0 0,0 27,3 23,9 0,0 - - 87,5 

15.6. 
rozdział 80106 Inne formy 
wychowania 
przedszkolnego 

133,8 0,0 169,3 133,9 0,0 100,1 - 79,1 

15.6.1. 

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

133,8 0,0 169,3 133,9 0,0 100,1 - 79,1 

15.7. rozdział 80115 Technika 46,0 0,0 214,2 214,2 0,0 465,7 - 100,0 

15.7.1. 

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

42,0 0,0 172,2 172,2 0,0 410,0 - 100,0 

15.8. 
rozdział 80117 Branżowe 
szkoły  
I i II stopnia 

0,0 0,0 126,0 126,0 0,0 - - 100,0 

15.8.1. 

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

0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 - - 100,0 

15.8.2. 

§ 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

0,0 0,0 28,0 28,0 0,0 - - 100,0 

15.9. rozdział 80120 Licea 
ogólnokształcące 69,9 0,0 239,2 239,2 0,0 342,2 - 100,0 

15.9.1. 

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

69,9 0,0 159,8 159,8 0,0 228,6 - 100,0 
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15.9.2. 

§ 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

0,0 0,0 51,5 51,5 0,0 - - 100,0 

15.9.3. 

§ 2830 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 - - 100,0 

15.10. rozdział 80134 Szkoły 
zawodowe specjalne 2,0 0,0 28,0 28,0 0,0 1 400,0 - 100,0 

15.10.1. 

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

2,0 0,0 14,0 14,0 0,0 700,0 - 100,0 

15.11. rozdział 80136 Kuratoria 
oświaty 6 865,6 7 584,0 7 523,0 7 206,9 0,0 105,0 95,0 95,8 

15.11.1. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

4 153,5 4 713,0 4 628,4 4 628,4 0,0 111,4 98,2 100,0 

15.11.2. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 827,9 978,0 970,0 908,0 0,0 109,7 92,8 93,6 

15.12. 
rozdział 80146 
Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 

628,3 1 816,0 1 270,3 1 119,0 0,0 178,1 61,6 88,1 

15.12.1. 

§ 2020 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

292,2 454,0 410,0 409,7 0,0 140,2 90,2 99,9 

15.12.2. 

§ 2120 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

278,2 545,0 463,3 392,7 0,0 141,2 72,1 84,8 

15.12.3. 

§ 2220 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez samorząd 
województwa na podstawie 
porozumień z organami 
administracji rządowej 

57,9 817,0 397,0 316,6 0,0 546,8 38,8 79,7 

15.13. rozdział 80148 Stołówki 
szkolne i przedszkolne 1 003,4 0,0 1 042,1 1 035,6 0,0 103,2 - 99,4 

15.13.1. 

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

923,5 0,0 1 042,1 1 035,6 0,0 112,1 - 99,4 
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15.14. 

rozdział 80149 Realizacja 
zadań wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci 
w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
i innych formach 
wychowania 
przedszkolnego 

402,1 0,0 439,1 436,8 0,0 108,6 - 99,5 

15.14.1. 

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

402,1 0,0 439,1 436,8 0,0 108,6 - 99,5 

15.15 

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

6 127,2 0,0 8 215,0 7 953,7 0,0 129,8 - 96,8 

15.15.1 

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

5 959,1 0,0 8 027,2 7 798,7 0,0 130,9 - 97,2 

15.15.2. 

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

165,5 0,0 186,3 153,5 0,0 92,7 - 82,4 

15.16. rozdział 80195 Pozostała 
działalność 541,1 484,0 503,7 387,2 0,0 71,6 80,0 76,9 

15.16.1 

§ 3040 Nagrody 
o charakterze szczególnym 
niezaliczone 
do wynagrodzeń 

165,0 220,0 185,0 185,0 0,0 112,1 84,1 100,0 

15.16.2. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 31,0 0,0 36,5 31,7 0,0 102,3 - 86,8 

15.16.3. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 102,1 76,0 89,5 86,4 0,0 84,6 113,7 96,5 

16. dział 851 Ochrona zdrowia 110 578,8 122 035,0 145 016,6 143 618,2 2 652,3 129,9 117,7 99,0 

16.1. rozdział 8511 Szpitale 
ogólne 0,0 0,0 8 704,1 8 475,0 2 652,3 - - 97,4 

16.1.1. 

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

0,0 0,0 4 565,0 4 427,1 1 779,9 - - 97,0 
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16.1.2. 

§ 6510 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami 
realizowane przez samorząd 
województwa 

0,0 0,0 2 464,9 2 417,7 867,8 - - 98,1 

16.2. rozdział 85132 Inspekcja 
Sanitarna 33 222,3 37 766,0 44 729,7 44 582,1 0,0 134,2 118,0 99,7 

16.2.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 22 576,7 25 921,0 28 889,0 28 780,2 0,0 127,5 111,0 99,6 

16.2.2. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 1 577,8 1 857,0 1 769,4 1 769,4 0,0 112,1 95,3 100,0 

16.2.3. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 3 931,9 4 441,0 4 900,0 4 871,6 0,0 123,9 109,7 99,4 

16.2.4. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 1 531,3 0,0 0,0 3 095,3 0,0 202,1 - - 

16.2.5. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,0 0,0 1 678,2 1 675,9 0,0 - - 99,9 

16.3. rozdział 85133 Inspekcja 
Farmaceutyczna 818,3 955,0 955,0 878,7 0,0 107,4 92,0 92,0 

16.3.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 136,0 134,0 134,0 118,9 0,0 87,4 88,7 88,7 

16.3.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

328,2 504,0 504,0 470,4 0,0 143,3 93,3 93,3 

16.3.3. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 82,8 117,0 108,7 97,7 0,0 118,0 83,5 89,9 

16.3.4. 
§ 4440 Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

8,4 20,0 10,4 10,4 0,0 123,8 52,0 100,0 

16.4. rozdział 85141 
Ratownictwo medyczne 60 678,4 69 110,0 70 458,4 70 075,8 0,0 115,5 101,4 99,5 

16.4.1. 

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

60 678,4 69 060,0 68 626,0 68 243,4 0,0 112,5 98,8 99,4 

16.4.2. 

§ 6220 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
na sfinansowanie 
i dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora 
finansów publicznych 

0,0 0,0 154,6 154,6 0,0 - - 100,0 

16.5. 

rozdział 85144 System 
Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa Medycznego 

114,9 151,0 151,0 133,2 0,0 115,9 88,2 88,2 

16.5.1. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

91,1 118,0 121,1 105,4 0,0 115,7 89,3 87,0 

16.5.2. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 16,5 22,0 21,0 19,1 0,0 115,8 86,8 91,0 
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16.6. 

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

14 167,6 13 416,0 16 080,3 16 012,6 0,0 113,0 119,4 99,6 

16.6.1. 

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

14 167,6 13 414,0 16 080,3 16 012,6 0,0 113,0 119,4 99,6 

16.7. rozdział 85195 Pozostała 
działalność 1 577,3 637,0 3 938,2 3 460,7 0,0 219,4 543,3 87,9 

16.7.1. § 3030 Różne wydatki na 
rzecz osób fizycznych 127,6 126,0 109,0 107,7 0,0 84,4 85,5 98,8 

16.7.2. § 3050 Zasądzone renty 399,6 230,0 407,5 407,5 0,0 102,0 177,2 100,0 

16.7.3. § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 186,0 191,0 190,8 190,8 0,0 102,6 99,9 100,0 

17. dział 852 Pomoc społeczna 128 796,9 115 427,0 130 301,1 129 096,7 0,0 100,2 111,8 99,1 

17.1. rozdział 85202 Domy 
pomocy społecznej 33 771,0 31 777,0 35 558,8 35 555,0 0,0 105,3 111,9 100,0 

17.1.1. 

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

32 566,0 31 777,0 35 500,0 35 496,1 0,0 109,0 111,7 100,0 

17.2. rozdział 85203 Ośrodki 
wsparcia 18 322,5 16 352,0 18 996,8 18 651,3 0,0 101,8 114,1 98,2 

17.2.1. 

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

15 559,9 15 543,0 15 972,2 15 626,6 0,0 100,4 100,5 97,8 

17.3. 

rozdział 85205 Zadania 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

1 090,0 1 165,0 1 067,3 1 051,0 0,0 96,4 90,2 98,5 

17.3.1. 

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

990,0 1 065,0 1 029,3 1 012,9 0,0 102,3 95,1 98,4 

17.4. 

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

2 040,0 1 968,0 2 018,9 1 990,5 0,0 97,6 101,1 98,6 



Załączniki 

53 
 

17.4.1. 

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

2 040,0 1 968,0 2 018,9 1 990,5 0,0 97,6 101,1 98,6 

17.5. 

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

18 159,7 18 610,0 18 284,0 18 142,9 0,0 99,9 97,5 99,2 

17.5.1. 

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

18 159,7 18 610,0 18 284,0 18 142,9 0,0 99,9 97,5 99,2 

17.6. rozdział 85215 Dodatki 
mieszkaniowe 308,0 0,0 270,5 260,7 0,0 84,6 - 96,4 

17.6.1. 

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

308,0 0,0 270,5 260,7 0,0 84,6 - 96,4 

17.7. rozdział 85216 Zasiłki 
stałe 23 019,9 18 337,0 22 644,0 22 493,0 0,0 97,7 122,7 99,3 

17.7.1. 

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

23 019,9 18 337,0 22 644,0 22 493,0 0,0 97,7 122,7 99,3 

17.8. rozdział 85218 Powiatowe 
centra pomocy rodzinie 0,9 0,0 1,2 1,1 0,0 122,2 - 91,7 

17.8.1. 

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

0,9 0,0 1,2 1,1 0,0 122,2 - 91,7 

17.9. rozdział 85219 Ośrodki 
pomocy społecznej 14 717,2 13 587,0 14 821,1 14 778,5 0,0 100,4 108,8 99,7 

17.9.1. 

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

14 425,4 13 471,0 14 436,6 14 394,5 0,0 99,8 106,9 99,7 

17.10. 

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

45,1 0,0 17,7 17,7 0,0 39,2 - 100,0 

17.10.1. 

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

45,1 0,0 17,7 17,7 0,0 39,2 - 100,0 
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17.11. 

rozdział 85228 Usługi 
opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

5 122,4 3 375,0 5 256,9 5 183,7 0,0 101,2 - 98,6 

17.11.1. 

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

4 789,7 3 375,0 4 575,7 4 514,8 0,0 94,3 133,8 98,7 

17.12. rozdział 85230 Pomoc 
w zakresie dożywiania 9 991,6 10 136,0 9 458,2 9 274,6 0,0 92,8 91,5 98,1 

17.12.1. 

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

9 991,6 10 136,0 9 458,2 9 274,6 0,0 92,8 91,5 98,1 

17.12. rozdział 85231 Pomoc dla 
cudzoziemców 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

17.12.1. 

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

0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 

17.13. 
rozdział 85278 Usuwanie 
skutków klęsk 
żywiołowych 

747,0 0,0 499,7 499,7 0,0 66,9 - 100,0 

17.13.1. 

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

747,0 0,0 499,7 499,7 0,0 66,9 - 100,0 

17.14. rozdział 85295 Pozostała 
działalność 1 462,4 100,0 1 401,5 1 197,0 0,0 81,9 1 197,0 85,4 

17.14.1. 

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

847,2 0,0 982,9 781,8 0,0 92,3 - 79,5 

17.14.2. 

§ 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

17.14.3. 

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

405,1 0,0 246,6 245,5 0,0 60,6 - 99,6 

18. 
dział 853 Pozostałe 
zadania w zakresie polityki 
społecznej 

4 932,3 2 223,0 6 267,6 6 128,6 0,0 124,3 275,7 97,8 
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18.1. 
rozdział 85321 Zespoły 
do spraw orzekania 
o niepełnosprawności 

3 640,4 2 223,0 4 321,6 4 257,1 0,0 116,9 191,5 98,5 

18.1.1. 

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

3 217,0 1 806,0 3 839,6 3 806,9 0,0 118,3 210,8 99,1 

18.1.2. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 197,7 224,0 226,4 223,1 0,0 112,8 99,6 98,5 

18.2. rozdział 85334 Pomoc 
dla repatriantów 338,4 0,0 1 216,5 1 142,0 0,0 337,5 - 93,9 

18.2.1. 

§ 2020 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

127,1 0,0 540,6 466,1 0,0 366,7 - 86,2 

18.2.2. 

§6320 Dotacje celowe 
otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

0,0 0,0 450,0 450,0 0,0 - - 100,0 

18.3. rozdział 85395 Pozostała 
działalność 953,5 0,0 729,4 729,4 0,0 76,5 - 100,0 

18.3.1. 

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

953,5 0,0 729,4 729,4 0,0 76,5 - 100,0 

19. dział 854 Edukacyjna 
opieka wychowawcza 5 032,3 1 000,0 3 901,1 3 537,2 0,0 70,3 353,7 90,7 

19.1. 

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

999,9 1 000,0 163,4 159,9 0,0 16,0 16,0 97,9 

19.1.1. 

§ 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

979,9 980,0 143,4 143,4 0,0 14,6 14,6 100,0 

19.2. 
rozdział 85415 Pomoc 
materialna dla uczniów 
o charakterze socjalnym 

3 534,0 0,0 3 205,1 2 844,7 0,0 80,5 - 88,8 

19.2.1. 

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

3 336,2 0,0 2 885,0 2 616,1 0,0 78,4 - 90,7 

19.3. 

rozdział 85416 Pomoc 
materialna dla uczniów 
o charakterze 
motywacyjnym 

257,1 0,0 363,0 363,0 0,0 141,2 - 100,0 
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19.4. rozdział 85495 Pozostała 
działalność 241,3 0,0 169,6 169,6 0,0 70,3 - 100,0 

19.4.1. 

§ 2820 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

236,9 0,0 167,1 167,1 0,0 70,5 - 100,0 

20. dział 855 Rodzina 966 442,5 1 200 512,0 1 189 601,8 1 187 080,9 500,0 122,8 98,9 99,8 

20.1. rozdział 85501 
Świadczenie wychowawcze 659 662,4 903 266,0 871 991,1 871 157,8 0,0 132,1 96,4 99,9 

20.1.1. 

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

659 649,4 903 266,0 871 991,1 871 157,8 0,0 132,1 96,4 99,9 

20.2. 

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

254 762,4 250 605,0 261 499,5 260 139,8 0,0 102,1 103,8 99,5 

20.2.1. 

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

254 755,9 250 605,0 261 499,5 260 139,8 0,0 102,1 103,8 99,5 

20.3. rozdział 85503 Karta 
Dużej Rodziny 78,9 0,0 34,0 29,0 0,0 36,8 - 85,3 

20.3.1. 

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

78,9 0,0 34,0 29,0 0,0 36,8 - 85,3 

20.4. rozdział 85504 Wspieranie 
rodziny 32 614,0 30 347,0 31 777,0 31 628,2 0,0 97,0 104,2 99,5 

20.4.1. 

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

30 917,9 29 906,0 30 659,4 30 546,1 0,0 98,8 102,1 99,6 
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20.4.2. 

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

489,7 441,0 471,8 470,5 0,0 96,1 106,7 99,7 

20.5. rozdział 85505 Tworzenie 
i funkcjonowanie żłobków 3 540,2 0,0 6 951,9 6 925,8 500,0 195,6 - 99,6 

20.5.1. 

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

1 076,6 0,0 1 386,2 1 372,7 0,0 127,5 - 99,0 

20.5.2. 

§ 2830 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

2 288,1 0,0 2 097,0 2 084,4 0,0 91,1 - 99,4 

20.5.3. 

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

0,0 0,0 2 968,7 2 968,7 0,0 - - 100,0 

20.6. 
rozdział 85506 Tworzenie 
i funkcjonowanie klubów 
dziecięcych 

82,0 0,0 84,2 73,4 0,0 89,5 - 87,2 

20.6.1. 

§ 2830 Dotacja celowa 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

65,8 0,0 40,5 29,7 0,0 45,1 - 73,3 

20.7. rozdział 85507 Dzienni 
opiekunowie 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

20.8. rozdział 85508 Rodziny 
zastępcze 8 435,8 7 859,0 7 896,4 7 866,7 0,0 93,3 100,1 99,6 

20.8.1. 

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

7 789,7 7 859,0 7 883,8 7 854,1 0,0 100,8 99,9 99,6 

20.9. rozdział 85509 Działalność 
ośrodków adopcyjnych 1 017,3 902,0 1 078,4 1 065,1 0,0 104,7 118,1 98,8 

20.9.1. 

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

1 017,3 902,0 1 078,4 1 065,1 0,0 104,7 118,1 98,8 
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20.10. 
rozdział 85510 Działalność 
placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych 

1 254,6 2 468,0 2 435,2 2 420,9 0,0 193,0 98,1 99,4 

20.10.1. 

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

1 254,6 2 468,0 2 435,2 2 420,9 0,0 193,0 98,1 99,4 

20.11. 

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

2 368,5 2 078,0 2 883,9 2 849,3 0,0 120,3 137,1 98,8 

20.11.1. 

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

2 368,5 2 078,0 2 883,9 2 849,3 0,0 120,3 137,1 98,8 

20.12. 

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

2 576,6 2 948,0 2 931,0 2 887,5 0,0 112,1 97,9 98,5 

20.12.1. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

1 589,1 2 050,0 2 013,9 1 999,5 0,0 125,8 97,5 99,3 

20.12.2. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 300,0 375,0 366,0 351,1 0,0 117,0 93,6 95,9 

20.12.3. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 234,3 0,0 0,0 165,9 0,0 70,8 - - 

20.13. rozdział 85595 Pozostała 
działalność 32,5 39,0 39,0 37,2 0,0 114,5 95,4 95,4 

20.13.1. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

28,0 30,0 30,0 30,0 0,0 107,1 100,0 100,0 

21. 
dział 900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

4 924,0 5 904,0 6 128,7 6 127,2 0,0 124,4 103,8 100,0 

21.1. rozdział 90014 Inspekcja 
Ochrony Środowiska 4 924,0 5 904,0 6 128,7 6 127,2 0,0 124,4 103,8 100,0 

21.1.1. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

2 746,6 3 916,0 3 861,2 3 861,2 0,0 140,6 98,6 100,0 

21.1.2. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 508,9 739,0 724,0 724,0 0,0 142,3 98,0 100,0 
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21.1.3. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 391,8 0,0 0,0 225,7 0,0 57,6 - - 

21.1.4. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 77,7 0,0 0,0 126,7 0,0 163,1 - - 

21.1.5. 
§ 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

381,8 100,0 174,4 174,4 0,0 45,7 174,4 100,0 

22. 
dział 921 Kultura 
i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3 057,4 3 977,0 4 015,6 4 010,2   131,2 100,8 99,9 

22.1. 
rozdział 92109 Domy 
i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 

0,0 0,0 13,8 13,8 0,0 - - 100,0 

22.2. 
rozdział 92120 Ochrona 
zabytków i opieka nad 
zabytkami 

1 055,0 1 030,0 1 304,9 1 304,3 0,0 123,6 126,6 100,0 

22.2.1. 

§ 2720 Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie prac 
remontowych 
i konserwatorskich obiektów 
zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów 
publicznych 

580,0 500,0 599,3 599,3 0,0 103,3 119,9 100,0 

22.2.2. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 175,3 0,0 324,8 324,8 0,0 185,3 - 100,0 

22.3. 
rozdział 92121 
Wojewódzkie Urzędy 
Ochrony Zabytków 

2 002,4 2 947,0 2 697,0 2 692,0 0,0 134,4 91,3 99,8 

22.3.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 274,0 347,0 348,8 348,8 0,0 127,3 100,5 100,0 

22.3.2. 
§ 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

1 006,5 1 322,0 1 343,0 1 343,0 0,0 133,4 101,6 100,0 

22.3.3. § 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 228,3 293,0 299,0 298,4 0,0 130,7 101,8 99,8 

22.3.4. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 112,5 0,0 0,0 167,1 0,0 148,5 - - 

23. 

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

464,0 464,0 464,0 464,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

23.1. rozdział 92502 Parki 
krajobrazowe 464,0 464,0 464,0 464,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

23.1.1. 

§ 2230 Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
samorządu województwa 

464,0 464,0 464,0 464,0 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) Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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7.4. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 85/16 – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 

1 pełnozatru-
dnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 
wg Rb-702) 

Wynagrodzenia  
wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie  
brutto na 

1 pełnozatru- 
dnionego 

8:5 

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

Ogółem 
wg statusu zatrudnienia3) 

01- osoby  
nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń, 
Osoby zatrudnione do prac 
interwencyjnych  
i robót publicznych 
01 - osoby  
nieobjęte mnożnikowymi 
systemami wynagrodzeń, 
02 - osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska 
państwowe, 
03 - członkowie korpusu 
służby cywilnej, 
10 - żołnierze  
i funkcjonariusze, 
 
w tym: 

1 369 
 

577 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

733 
 

55 

89 226 
 

34 111 
 
 

63 
 
 
 
 
 

260 
 
 

50 026 
 

4 766 

5 431 
 

4 926 
 
 

2 625 
 
 
 
 
 

10 833 
 
 

5 687 
 

7 221 

1 373 
 

571 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

744 
 

55 

105 163 
 

41 921 
 
 

42 
 
 
 
 
 

250 
 
 

57 642 
 

5 308 

6 383 
 

6 118 
 
 

3 500 
 
 
 
 
 

10 417 
 
 

6 456 
 

8 042 

118 
 

124 
 
 

133 
 
 
 
 
 

96 
 
 

114 
 

111 

1. dział 010  
Rolnictwo  
i łowiectwo 

266 17 688 5 541 
 

264 
 

19 830 6 259 113 

1.1. rozdział 01023  
Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno- 
-Spożywczych 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

13 
 
 
 
 
 

1 
12 

755 
 
 
 
 
 

126 
629 

4 840 
 
 
 
 
 

10 500 
4 368 

14 
 
 
 
 
 

1 
13 

961 
 
 
 
 
 

92 
869 

5 720 
 
 
 
 
 

7 667 
5 571 

118 
 
 
 
 
 

73 
128 

1.2. rozdział 01032  
Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

56 
 
 

 
 

7 
49 

3 597 
 
 

 
 

535 
3 062 

5 353 
 
 

 
 

6 369 
5 207 

54 
 
 

 
 

7 
47 

3 784 
 
 

 
 

556 
3 228 

5 840 
 
 

 
 

6 619 
5 723 

109 
 

 
 
 

104 
110 

1. 3. rozdział 01033  
Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

84 
 
 
 
 

17 
67 

5 398 
 
 
 
 

796 
4 602 

5 355 
 
 
 
 

3 902 
5 724 

84 
 
 
 
 

20 
64 

6 193 
 
 
 
 

1 047 
5 146 

6 144 
 
 
 
 

4 363 
6 701 

115 
 
 
 
 

112 
117 

1. 4. rozdział 01034  
Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

113 
 
 
 
 

1 
112 

7 938 
 
 
 
 

46 
7 892 

5 854 
 
 
 
 

3 833 
5 872 

112 
 
 
 
 

1 
111 

8 982 
 
 
 
 

60 
8 832 

6 616 
 
 
 
 

5 000 
6 631 

113 
 
 
 
 

130 
113 

2. dział 050  
Rybołówstwo  
i rybactwo 

11 624 4 727 11 665 5 038 
 

107 
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2.1. rozdział 05003 
Państwowa Straż 
Rybacka 
wg statusu 
zatrudnienia 01 

11 
 
 
 

11 

624 
 
 
 

624 

4 727 
 
 
 

4 727 

11 
 
 
 

11 

665 
 
 
 

665 

5 038 
 
 
 

5 038 

107 
 
 
 

107 
3. dział 500  

Handel 41 2 373 4 823 36 2 254 5 218 108 

3.1. rozdział 50001 
Inspekcja Handlowa 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                         03 
Osoby zatrudnione do 
prac interwencyjnych  
i robót publicznych 
wg statusu 
zatrudnienia 01 

41 
 
 

2 
37 

 
 

 
 

2 

2 373 
 
 

232 
2 078 

 
 

 
 

63 

4 823 
 
 

9 667 
4 680 

 
 

 
 

2 625 

36 
 
 

3 
32 

 
 
 

 
1 

2 254 
 
 

243 
1 969 

 
 

 
 

42 

5 218 
 
 

6 750 
5 128 

 
 

 
 

3 500 

108 
 
 

70 
110 

 
 

 
 

133 
4. Dział 600 

Transport  
i łączność 

28 2 056 6 119 27 2 327 7 182 117 

4.1. rozdział 60055 
Inspekcja Transportu 
Drogowego 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

28 
 
 

 
4 

24 

2 056 
 

 
 

321 
1 735 

6 119 
 

 
 

6 688 
6 024 

27 
 

 
 

4 
23 

2 327 
 

 
 

357 
1 970 

7 182 
 

 
 

7 438 
7 138 

117 
 

 
 

111 
118 

5. dział 710  
Działalność usługowa 20 1 597 6 654 21 1 986 7 881 118 

5.1. rozdział 71015 
Nadzór budowlany 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03  

20 
 
 

1 
19 

1 597 
 
 

139 
1 458 

6 654 
 
 

11 583 
6 395 

21 
 
 

1 
20 

1 986 
 
 

173 
1 813 

7 881 
 
 

14 417 
7 554 

118 
 
 

124 
118 

6. dział 750  
Administracja 
publiczna 

362 23 296 5 363 363 26 674 6 124 114 

6.1. rozdział 75011 
Urzędy wojewódzkie 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          02 
                          03 

331 
 
 

73 
2 

256 

21 250 
 
 

3 733 
260 

17 257 

5 350 
 
 

4 261 
10 833 

5 618 

332 
 
 

74 
2 

256 

24 155 
 
 

4 333 
250 

19 572 

6 063 
 
 

4 880 
10 417 

6 371 

113 
 
 

115 
96 

113 
6.2 Rozdział 75081 

System powiadamiania 
ratunkowego. 
Rozdział ten obejmuje 
wydatki związane 
z systemem 
powiadamiania 
ratunkowego 
realizowane 
przez ministra 
właściwego do spraw 
administracji 
publicznej 
oraz wojewodów 
w zakresie wydatków 
na funkcjonowanie 
Centrów 
Powiadamiania 
Ratunkowego. 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26 
5 

2 046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 638 
408 

5 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 250 
6 800 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

6 

2 519 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 951 
568 

6 772 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 503 
7 889 

123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

124 
116 

7. dział 754  
Bezpieczeństwo 
publiczne  
i ochrona 
przeciwpożarowa 

68 5 345 6 550 69 6 045 7 301 111 
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7.1. rozdział 75410 
Komendy wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 
                          10 

68 
 
 

 
 

4 
9 

55 

5 345 
 
 

 
 

148 
431 

4 766 

6 550 
 
 

 
 

3 083 
3 991 
7 221 

69 
 
 

 
 

4 
10 
55 

6 045 
 
 
 
 

159 
578 

5 308 

7 301 
 
 

 
 

3 313 
4 817 
8 042 

111 
 
 
 

 
107 
121 
111 

8. dział 801 
Oświata  
i wychowanie 

67 4 986 6 201 66 5 531 6 984 113 

8.1. rozdział 80136 
Kuratoria oświaty  
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

67 
 
 

8 
59 

4 986 
 
 

575 
4 411 

6 201 
 
 

5 990 
6 230 

66 
 
 

8 
58 

5 531 
 
 

621 
4 910 

6 984 
 
 

6 469 
7 055 

113 
 
 

108 
113 

9. dział 851  
Ochrona zdrowia 414 24 753 4 982 408 31 272 6 387 128 

9.1. rozdział 85132 
Inspekcja Sanitarna  
wg statusu 
zatrudnienia 01 

408 
 
 

408 

24 155 
 
 

24 155 

4 934 
 
 

4 934 

401 
 
 

401 

30 550 
 
 

30 550 

6 349 
 
 

6 349 

129 
 
 

129 
9.2. rozdział 85133 

Inspekcja 
Farmaceutyczna 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

5 
 
 
 

1 
4 

502 
 
 
 

142 
360 

8 367 
 
 
 

11 833 
7 500 

6 
 
 
 

1 
5 

610 
 
 
 

123 
487 

8 472 
 
 
 

10 250 
8 117  

101 
 
 
 

87 
108 

9.3. rozdział 85144 
System Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 
wg statusu 
zatrudnienia 03 

1 
 
 

 
 

 
 

1 

96 
 
 

 
 
 
 

96 

8 000 
 
 
 

 
 
 

8 800 

1 
 
 

 
 
 
 

1 

112 
 
 

 
 
 
 

112 

9 333 
 
 
 

 
 
 

9 333 

117 
 
 
 

 
 
 

117 

10. Dział 853 
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

4 211 4 396 3 237 6 583 150 

10.1.   rozdział 85321 
Zespoły do spraw 
orzekania o 
niepełnosprawności 
wg statusu 
zatrudnienia 01 

4 
 
 
 
 

4 

211 
 
 
 
 

211 

4 396 
 
 
 
 

4 396 

3 
 
 
 
 

3 

237 
 
 
 
 

237 

6 583 
 
 
 
 

6 583 

150 
 
 
 
 

150 
11. Dział 855  

Rodzina 26 1 735 5 561 27 2 150 6 636 119 

11.1. Rozdział 85515 
Koordynacja systemów 
zabezpieczenia 
społecznego 
w obszarze świadczeń 
rodzinnych oraz 
świadczenia 
wychowawczego 
wg statusu 
zatrudnienia 01 

                           03 

26 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

25 

1 707 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 
1 680 

5 471 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 250 
5 600 

27 
 
 
 
 
 

 
 
 

0 
27 

2 118 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
2 116 

6 537 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
6 531 

119 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
117 

11.2. Rozdział 85595 
Pozostała działalność 

wg statusu zatrudnienia 
03 

0 
 

 
0 

28 
 

 
28 

- 
 

 
- 

0 
 

 
0 

32 
 

 
32 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

12. Dział 900  
Gospodarka 
komunalna  
i ochrona środowiska 

41 3 203 6 510 57 4 418 6 459 99 
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12.1. rozdział 90014 
Inspekcja Ochrony 
Środowiska 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

41 
 
 
 

4 
37 

3 203 
 
 
 

372 
2 831 

6 510 
 
 
 

7 750 
6 376 

57 
 
 
 

3 
54 

4 418 
 
 
 

383 
4 035 

6 459 
 
 
 

10 636 
6 227 

99 
 
 
 

137 
98 

13. Dział 921 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

21 1 359 5 393 21 1 774 7 040 131 

13.1. rozdział 92121 
Wojewódzkie Urzędy 
Ochrony Zabytków 
wg statusu 
zatrudnienia 01 
                          03 

21 
 

 
 

4 
17 

1 359 
 

 
 

291 
1 068 

5 393 
 

 
 

6 063 
5 235 

21 
 

 
 

4 
17 

1 774 
 

 
 

369 
1 405 

7 040 
 

 
 

7 688 
6 887 

131 
 

 
 

127 
132 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanego przez NIK. 
1)  Zgodnie z załącznikiem 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 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
2)  W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
3)  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
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7.5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/16 – WOJEWÓDZTWO 

OPOLSKIE 
 

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: 6 248,8 0 3 836,5 3 510,2 56,2 - 91,5 

1. 
dział 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

6 100,5 0 90,4 90,4 1,5 - 100,0 

1.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 

6 100,5 0 90,4 90,4 1,5 - 100,0 

2. dział 855 Wspieranie rodziny 0 0 3 605,2 3 278,9 - - 90,9 

2.1. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014–2020 

0 0 3 605,2 3 278,9 - - 90,9 

3. dział 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 148,3 0 140,9 140,9 95,0 - 100,0 

3.1. 
Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 2014–2020 

148,3 0 140,9 140,9 95,0 - 100,0 

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

Ustawa budżetowa na rok 2020. 
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7.6. 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. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Biuro Analiz Sejmowych 
11. Biblioteka Sejmowa 
12. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu RP 
13. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 
14. Wojewoda Opolski 
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