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1. WPROWADZENIE 
W 2020 r. budżet państwa w części 85/24 – województwo śląskie realizowali: 
dysponent części – Wojewoda Śląski, dwóch dysponentów drugiego stopnia2 i 48 
dysponentów trzeciego stopnia3. Ze środków budżetu państwa w tej części 
finansowane były także dotacje, które Wojewoda Śląski przekazywał jednostkom 
samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) – Samorządowi Województwa Śląskiego, 
167 gminom, 17 powiatom i 19 miastom na prawach powiatu oraz innym 
podmiotom, m.in. Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu 
Zdrowia (dalej: ŚOW NFZ), fundacjom, stowarzyszeniom, spółkom wodnym. 
Zadania Wojewody Śląskiego dotyczyły przede wszystkim wsparcia rodziny, 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej,  bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz administracji publicznej. 

W 2020 r. w części 85/24 – województwo śląskie: 

− dochody budżetowe wyniosły 258 059,7 tys. zł (0,06% dochodów budżetu 
państwa ogółem), w tym: dochody Wojewody Śląskiego – 221 961,0 tys. zł 
(86,01% dochodów budżetowych w części 85/24 – województwo śląskie) 
i dochody Urzędu – 15 372,9 tys. zł (5,96%);  

− wydatki budżetu państwa wyniosły 7 997 136,9 tys. zł4 (1,58% wydatków 
budżetu państwa ogółem), w tym wydatki Wojewody Śląskiego  
– 7 513 683,1 tys. zł5 (93,95% wydatków budżetu państwa w części 85/24 
– województwo śląskie) i wydatki Urzędu – 155 480,3 tys. zł6 (1,94%);  

− wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 15 497,3 tys. zł (0,02% 
wydatków budżetu środków europejskich ogółem), w tym wydatki 
Wojewody Śląskiego – 13 269,0 tys. zł (85,62% wydatków budżetu 
środków europejskich w części 85/24 – województwo śląskie), a wydatki 
budżetu środków europejskich w Urzędzie nie wystąpiły.  

Kontrolę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (dalej: Urząd) przeprowadzono na 
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli7 (dalej: ustawa o NIK).  

 

 

 
 
 

                                                                    
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305.  
2  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 

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

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

4  W tym wydatki niewygasające w kwocie 16 464,8 tys. zł. 
5  W tym wydatki niewygasające w kwocie 14 333,1 tys. zł. 
6  W tym wydatki niewygasające w kwocie 683,3 tys. zł. 
7   Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.  

Cel kontroli  
Dokonanie oceny 
wykonania budżetu 
państwa w 2020 r., pod 
względem legalności, 
celowości, rzetelności  
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 85/24  
– województwo śląskie,  
jak również dokonanie,  
z zastosowaniem  
ww. kryteriów, oceny 
wykonania planu 
finansowego Urzędu 
(dysponenta III stopnia)  
na 2020 r. 

Zakres kontroli 
Działania związane 
z egzekucją dochodów 
budżetowych; realizacja 
wydatków budżetu 
państwa i budżetu środków 
europejskich,  
w tym rzeczowe efekty 
uzyskane w wyniku 
realizacji zadań 
finansowanych  
ze środków publicznych; 
sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań  
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych; system 
kontroli zarządczej 
w zakresie prawidłowości 
sporządzania sprawozdań; 
nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa na podstawie 
art. 175 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych1 
(dalej: ustawa o finansach 
publicznych), w tym: 
nadzór nad wykonaniem 
planów finansowych 
podległych jednostek oraz 
nadzór nad 
wykorzystaniem 
i rozliczeniem dotacji 
wypłaconych z budżetu 
państwa w części 85/24  
– województwo śląskie. 
Ponadto przeprowadzono 
analizę porównawczą 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego. 

Jednostka kontrolowana 
Śląski Urząd Wojewódzki  
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. w części 85/24 – województwo śląskie. 

W części 85/24 – województwo śląskie osiągnięto dochody w kwocie 
258 059,7 tys. zł tys. zł (93,8% planu po zmianach), w tym 15 372,9 tys. zł 
(6,0%) stanowiły dochody Urzędu (dysponenta III stopnia). Bez zbędnej zwłoki 
podejmowano działania w celu dochodzenia objętych badaniem zaległości 
Urzędu i Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 7537,0 tys. zł (0,4% zaległości 
netto w części 85/24 – województwo śląskie). Skontrolowane postępowania 
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności Urzędu i Wojewody Śląskiego 
w łącznej kwocie 578,3 tys. zł tys. zł (0,03% zaległości netto w części) zostały 
przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych 
i przyjętą procedurą, a należności objęte ulgami prawidłowo ujęto w księgach 
rachunkowych. Zbadane należności przedawnione Urzędu w łącznej kwocie 
227,7 tys. zł (3,6% zaległości netto dysponenta III stopnia i 0,01% zaległości 
netto w części 85/24 – województwo śląskie) zasadnie i prawidłowo spisano 
w księgach rachunkowych. Nie wystąpiły przesłanki do spisania z ksiąg 
rachunkowych skontrolowanych zaległości Urzędu i Wojewody Śląskiego 
w łącznej kwocie 526,4 tys. zł (0,03% zaległości netto w części 85/24  
– województwo śląskie).   

Wydatki budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły 
(wraz z wydatkami niewygasającymi z upływem 2020 r.) 7 997 136,9 tys. zł 
(98,7% planu po zmianach), w tym  155 480,3 tys. zł (1,9%) stanowiły 
wydatki Urzędu (dysponenta III stopnia). Kontrolą objęto wydatki w łącznej 
kwocie 4 529 920,7 tys. zł (56,6% wydatków w części 85/24 – województwo 
śląskie), z tego 4 509 048,9 tys. zł wybranych dotacji i 20 871,8 tys. zł 
(13,4%) wydatków Urzędu. Badanie dotacji wykazało, że zostały one 
prawidłowo zaplanowane, przed przekazaniem środków oceniono 
rzeczywiste zapotrzebowanie, a w trakcie roku monitorowano stopień 
realizacji celów i uzyskane efekty rzeczowe. Skontrolowane wydatki Urzędu 
zostały poniesione w sposób celowy, z zachowaniem zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, określonych w ustawie o finansach publicznych. 
Kontrola zamówień publicznych, na które poniesiono w 2020 r. wydatki 
w łącznej kwocie 1596,5 tys. zł (1,0% wydatków Urzędu), nie wykazała 
nieprawidłowości.  

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
rocznych łącznych sprawozdań dysponenta części 85/24 – województwo 
śląskie oraz sprawozdań jednostkowych Urzędu (dysponenta III stopnia) za 
2020 r., a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 
2020 r. Sprawozdania te zostały sporządzone prawidłowo pod względem 
formalno-rachunkowym oraz terminowo przekazane do odbiorców. 
Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części na 
podstawie sprawozdań jednostkowych. Sprawozdania jednostkowe Urzędu 
zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym. Wykazane 
w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań.  

Stwierdzone nieprawidłowości, z uwagi na skalę, nie miały istotnego wpływu 
na wykonanie budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie. 
Polegały one na:  

− nieujęciu w księgach rachunkowych Urzędu do właściwego okresu 
sprawozdawczego należności z tytułu kosztów postępowania orzeczonych 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r.  
w części 85/24 
– województwo śląskie  
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przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
w Katowicach w łącznej kwocie 3,5 tys. zł (0,02% należności Urzędu 
pozostałych do zapłaty); 

− niepodjęciu działań w celu zablokowania planowanych wydatków 
w łącznej kwocie 10 480,2 tys. zł (0,13% planu wydatków po zmianach 
w części 85/24 – województwo śląskie), w sytuacji wystąpienia 
okoliczności wskazujących na to, że nie zostaną one w 2020 r. poniesione; 

− nieterminowym wypłaceniu zasiłku chorobowego w kwocie 1,8 tys. zł 
(poniżej 0,01% wydatków Urzędu) osobie zatrudnionej na podstawie 
umowy zlecenia, skutkującym naliczeniem odsetek w kwocie 47,00 zł. 

Kalkulację oceny ogólnej w części 85/24 – województwo śląskie 
przedstawiono w załączniku nr 6.1. do niniejszej informacji (str. 27). 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/24  
– WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

3.1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 85/24 – województwo śląskie została ograniczona 
do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym 
Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego oraz badania 
skuteczności podejmowanych przez dysponenta działań windykacyjnych. 

W ustawie budżetowej na 2020 r.8 dochody budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie 
zostały zaplanowane w wysokości 275 152,0 tys. zł. Zrealizowane i przekazane na rachunek budżetu 
państwa dochody wyniosły 258 059,7 tys. zł, stanowiąc 93,8% planu po zmianach oraz 77,1% 
dochodów wykonanych w 2019 r. (334 558,9 tys. zł). Największy udział w zrealizowanych 
dochodach (łącznie 96,5%) miały wpływy uzyskane w działach:  

− 700 Gospodarka mieszkaniowa – 157 170,1 tys. zł, tj. 60,9% dochodów ogółem i stanowiły 
je przede wszystkim wpływy związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t., dotyczące 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; 

− 855 Rodzina – 56 496,5 tys. zł, tj. 21,9% dochodów ogółem i stanowiły je głównie wpływy 
związane z realizacją zadań zlecanych j.s.t., dotyczące należności wyegzekwowanych 
od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenie wychowawcze, 
świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

− 750 Administracja publiczna – 15 174,8 tys. zł, tj. 5,9% dochodów ogółem i stanowiły 
je w głównej mierze wpływy z opłat paszportowych; 

− 010 Rolnictwo i łowiectwo – 11 227,6 tys. zł, tj. 4,4% dochodów ogółem i stanowiły je głównie 
wpływy z tytułu opłat za badania i inne czynności wykonywane przez powiatowe inspektoraty 
weterynarii w celu zapobiegania chorobom i zwalczania chorób zakaźnych; 

− 851 Ochrona zdrowia – 8835,1 tys. zł, tj. 3,4% dochodów ogółem i stanowiły je przede wszystkim 
wpływy jednostek Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Farmaceutycznej z tytułu opłat i usług 
(przeprowadzanie badań).  

Dochody niższe od zaplanowanych wystąpiły przede wszystkim w działach: 750 Administracja 
publiczna (91,5%), 700 Gospodarka mieszkaniowa (92,3%) i 851 Ochrona zdrowia (92,5%), 
co wynikało odpowiednio z mniejszych wpływów z tytułu opłat paszportowych, opłat 
za użytkowanie wieczyste9 i opłat za usługi wykonywane przez jednostki Inspekcji Sanitarnej.  

Dochody niższe od uzyskanych w roku poprzednim wystąpiły przede wszystkim w działach 600 
Transport i łączność10 (7,0%), 750 Administracja publiczna (54,2%), 851 Ochrona zdrowia (65,9%), 
700 Gospodarka mieszkaniowa (75,4%), 855 Rodzina (96,4%) i związane były (poza zmniejszeniem 
wpływów z ww. tytułów opłat) głównie ze zmianą przepisów prawa dotyczących kar pieniężnych 
i prowizji od tych kar pobieranych przez Inspekcję Transportu Drogowego11 oraz ze zmniejszeniem 
zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i należności wyegzekwowanych 
od dłużników alimentacyjnych. 

W ustawie budżetowej na 2020 r. dochody Urzędu (dysponenta III stopnia) zostały zaplanowane 
w wysokości 17 219,0 tys. zł. Zrealizowane i przekazane na rachunek budżetu państwa dochody 

                                                                    
  8  Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.).  
  9  Spowodowane przesunięciem terminu uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste z 31 marca 2020 r. na 31 stycznia 2021 r. 
10  W tym dziale na poziomie rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wystąpiły dochody ujemne w kwocie –74,6 tys. zł. 

Było to związane ze zwrotem nienależnie przekazanego w latach poprzednich przez Miejski Zarząd Dróg dochodu z tytułu 
odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycję drogową. 

11  Od lipca 2019 r. stanowiły wpływy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
(ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 
Dz. U. poz. 1123, ze zm.). 
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wyniosły 15 372,9 tys. zł, stanowiąc 6,0% dochodów zrealizowanych w części 85/24 – województwo 
śląskie, 89,3% kwoty planowanej (17 219,0 tys. zł) oraz 52,9% dochodów tej jednostki w 2019 r. 
(29 082,9 tys. zł). Na kwotę zrealizowanych w Urzędzie dochodów składały się przede wszystkim 
wpływy z tytułu opłat paszportowych, opłat legalizacyjnych, nałożonych przez powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego oraz opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą.  

Uzyskanie niższych dochodów, w porównaniu do zaplanowanych na 2020 r. i zrealizowanych w 2019 r. 
było związane głównie z mniejszymi wpływami z tytułu opłat paszportowych i opłat legalizacyjnych.  

W 2020 r. państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni nałożyli na podstawie art 15zzzn ust. 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych12 (dalej: ustawa o COVID-19) 166 kar pieniężnych za naruszenie obowiązku 
hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w łącznej kwocie 698,2 tys. zł, z czego na dzień 31 grudnia 
2020 r. uiszczono 57,0 tys. zł (nie wystąpiły przypadki kar pieniężnych nałożonych na podstawie 
art. 15zzzj i art 15zzzo ww. ustawy). 

Wojewoda Śląski, zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, sprawował nadzór nad 
wykonaniem dochodów budżetowych w części 85/24 – województwo śląskie, przede wszystkim 
poprzez bieżący monitoring zgodności realizacji wpływów z harmonogramem oraz analizę przyczyn 
występowania zaległości. Wojewoda Śląski nie przeprowadził w 2020 r. kontroli w zakresie realizacji 
dochodów budżetowych. W wyjaśnieniach, jako przyczynę podał inne priorytetowe zadania 
wskazane do realizacji m.in. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

Dane dotyczące dochodów budżetowych w części 85/24 – województwo śląskie przedstawiono 
w załączniku nr 6.2. do niniejszej informacji (str. 28). 

3.1.1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

Na koniec 2020 r. należności pozostałe do zapłaty w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły 
1 782 790,5 tys. zł, w tym kwota 1 685 016,1 tys. zł stanowiła zaległości netto13. Największe 
zaległości netto wystąpiły w działach 855 Rodzina (1 476 298,9 tys. zł, tj. 87,6%) i 700 Gospodarka 
mieszkaniowa (144 071,68 tys. zł, tj. 8,6%), 750 Administracja publiczna (25 225,3 tys. zł, tj. 1,5% 
zaległości netto) i 851 Ochrona zdrowia (20 883,0 tys. zł, tj. 1,2% zaległości netto). Wojewoda Śląski 
występował do j.s.t. oraz jednostek administracji zespolonej o udzielenie informacji o działaniach 
podjętych w celu usprawnienia dochodzenia należności.  

W porównaniu do 2019 r. należności pozostałe do zapłaty wzrosły o 90 501,6 tys. zł (5,3%), w tym 
zaległości netto o 68 732,3 tys. zł (4,3%). Ich wzrost dotyczył przede wszystkim należności 
od dłużników alimentacyjnych (na koniec 2020 r. należności główne od tych dłużników wyniosły 
1 513 276,0 tys. zł, w tym zaległości – 1 481 065,2 tys. zł, w porównaniu do roku poprzedniego 
wzrosły o odpowiednio 5,2% i 5,4%). Wzrost należności spowodowany był niską skutecznością 
prowadzonych przez komorników egzekucji, w związku z brakiem możliwości ustalenia dochodów 
dłużników, brakiem ich majątku i zatrudnienia, przebywaniem w aresztach, zakładach karnych lub 
poza granicami Polski, jak również zawieszeniem postępowań sądowych i komorniczych w związku 
z występowaniem pandemii COVID-19. 

Wśród dysponentów działających w ramach części 85/24 – województwo śląskie istotny wzrost 
w 2020 r. zaległości netto w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił w jednostkach Inspekcji 
Sanitarnej (z 18 302,3 tys. zł o 12,4%, tj. do 20 580,0 tys. zł), jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej 
(z 593,2 tys. zł o 18,2%, tj. do 701,1 tys. zł) oraz Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska 
w Katowicach (z 385,6 tys. zł o 33,5%, tj. do 514,7 tys. zł). Wzrost zaległości netto spowodowany był 
niską skutecznością egzekucji należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 
nałożonych przede wszystkim w związku z niezastosowaniem się do rygorów sanitarnych 
obowiązujących podczas epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wprowadzaniem do obrotu 
tzw. „dopalaczy”, nieprawidłowościami stwierdzonymi w ramach nadzoru weterynaryjnego nad 
ubojem i rozbiorem drobiu, nieprzestrzeganiem wymagań ochrony środowiska lub utrudnianiem 
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. Ponadto, blisko ośmiokrotny wzrost zaległości netto 
(z 43,1 tys. zł do 340,4 tys. zł) wystąpił w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

                                                                    
12  Dz. U. poz. 1842, ze zm. 
13  Należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane.  
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w Katowicach (dalej: KW PSP), co wynikało głównie z nałożonej na wykonawcę kary umownej 
z tytułu odstąpienia od umowy. 

W wyniku badania ośmiu zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. w łącznej kwocie 7537,0 tys. zł14 
(0,4% zaległości netto w części 85/24 – województwo śląskie) ustalono, że we wszystkich 
przypadkach bez zbędnej zwłoki podejmowano działania w celu ich dochodzenia. Nie wystąpiły 
przesłanki spisania badanych należności jako nieściągalnych lub przedawnionych.  

W 2020 r. umorzono należności w łącznej kwocie 454,8 tys. zł, z tego 399,2 tys. zł stanowiły 
należności Wojewody Śląskiego, a 55,6 tys. zł – należności Urzędu (dysponenta III stopnia)15. 
W wyniku badania próby ośmiu postępowań w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności w łącznej 
kwocie 578,3 tys. zł16 (0,03% zaległości netto w części 85/24 – województwo śląskie) stwierdzono, 
że prowadzono je zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przyjętą procedurą17, 
podejmując decyzje ustalono stan faktyczny i wyjaśniono okoliczności spraw, a należności objęte 
badanymi ulgami zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych Wojewody Śląskiego i Urzędu.  

W 2020 r. spisano z powodu przedawnienia należności w łącznej kwocie 529,6 tys. zł18. W wyniku 
badania próby pięciu z nich w łącznej kwocie 227,7 tys. zł (0,01% zaległości netto w części 85/24  
– województwo śląskie) ustalono, że monitorowano terminy przedawnienia należności i wyjaśniono 
okoliczności spraw (dłużnicy nie posiadali składników majątkowych podlegających egzekucji 
i wszczęte postępowania egzekucyjne zostały umorzone), spisanie było uzasadnione, gdyż upłynął 
termin przedawnienia należności i dokonano go  zgodnie z art. 35b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości19 (dalej ustawa o rachunkowości). 

W wyniku badania próby pięciu zaległości w łącznej kwocie 526,4 tys. zł20 (0,03% zaległości netto 
w części 85/24 – województwo śląskie) stwierdzono, że nie wystąpiły przesłanki do ich spisania 
z ksiąg rachunkowych Wojewody Śląskiego i Urzędu. Zaległości te nie przedawniły się, z uwagi na 
prowadzenie wobec dłużników postępowań egzekucyjnych i skuteczne zastosowanie środków 
egzekucyjnych. 

W 2020 r. Wojewoda Śląski, reprezentując Skarb Państwa, zawarł jedną ugodę w sprawie spornej, 
polegającą na tym, że spółka bezumownie korzystająca z nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa 
zobowiązała się do jej wydania i zapłaty odszkodowania w kwocie 1133,4 tys. zł (strony zobowiązały 
się również do zawarcia umów dzierżawy nieruchomości). Stosownie do art. 54a ustawy o finansach 
publicznych, przed zawarciem ugody dokonano pisemnej oceny jej skutków, z której wynikało, że są 
one dla Skarbu Państwa korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego. 
W postępowaniu przed sądem Wojewodę Śląskiego reprezentował m.in. radca Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej21. 

W wyniku badania 27 należności z tytułu kosztów postępowania orzeczonych przez Wojewódzką 
Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach w łącznej kwocie 12,5 tys. zł 
(100,0% należności z tego tytułu przypisanych w księgach rachunkowych Urzędu do 2020 r.) 

                                                                    
14  Dobranych celowo z zastosowaniem następujących kryteriów: duża wartość, długi okres przeterminowania,  zagrożenie 

przedawnieniem, przypisanie w księgach w 2020 r. lub w roku poprzednim, niewielki zakres czynności podjętych w celu 
wyegzekwowania zaległości. Próba obejmowała dwie zaległości dysponenta części (6090,9 tys. zł) i sześć zaległości 
dysponenta III stopnia (1446,1 tys. zł). Trzy stanowiły należności cywilnoprawne (7137,9 tys. zł), a pięć – należności 
publicznoprawne (399,1 tys. zł – kary nałożone przez organy nadzoru budowlanego oraz koszty postępowania orzeczone 
przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach). 

15  W jednym przypadku, w wyniku wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego, decyzję o umorzeniu należności 
w kwocie 35,0 tys. zł podjął Minister Finansów.  

16  Dobranych celowo trzech postępowań w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności ujętych w księgach Wojewody 
Śląskiego w łącznej kwocie 457,9 tys. zł (dwóch w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu dotacji w związku 
z niewykorzystaniem ich w terminie określonym w umowie i jednego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu 
zwrotu dotacji w związku z wykorzystaniem jej niezgodnie z przeznaczeniem) oraz pięciu postępowań w sprawie 
udzielenia ulg w spłacie należności ujętych w księgach Urzędu w łącznej kwocie 120,4 tys. zł (dwóch w sprawie umorzenia 
należności z tytułu najmu pomieszczeń i trzech w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kary/opłaty nałożonych 
przez organy nadzoru budowlanego i z tytułu zwrotu części wypłaconego odszkodowania za przejęcie na własność 
nieruchomości przez Skarb Państwa).  

17  Procedura przygotowania rozstrzygnięcia w sprawie wszczętej na wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty bądź 
odroczenie terminu wpłaty należności budżetowych (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 356/12 Wojewody Śląskiego z dnia 
6 grudnia 2012 r.). Procedura ta była zgodna z art. 55-58 oraz art. 60 ustawy o finansach publicznych. 

18   Z tego 301,8 tys. zł w księgach Wojewody Śląskiego i 227,8 tys. zł w księgach Urzędu (dysponenta III stopnia). 
19  Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.  
20  Dobranych celowo najstarszych zaległości (jednej należności Wojewody Śląskiego w kwocie 13,2 tys. zł i czterech 

należności Urzędu w łącznej kwocie 513,2 tys. zł). 
21  W imieniu Wojewody Śląskiego ugodę sądową zawarli radca Prokuratorii Generalnej oraz Kierownik Oddziału 

Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli Urzędu.   
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ustalono, że 18 należności w łącznej kwocie 9,0 tys. zł prawidłowo przypisano w księgach 
rachunkowych Urzędu. Pozostałych dziewięciu należności z tytułu kosztów postępowania 
orzeczonych przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach 
w łącznej kwocie 3,5 tys. zł (28,0% należności z tego tytułu, 0,02% należności Urzędu pozostałych do 
zapłaty) nie ujęto w księgach rachunkowych Urzędu do właściwego okresu sprawozdawczego, czym 
naruszono art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 w związku z ust. 5 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 
Z powyższych należności jedną w kwocie 0,4 tys. zł ujęto w księgach 2020 r., w sytuacji gdy winna 
być ujęta w księgach 2019 r. (orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych w Katowicach uprawomocniło się w listopadzie 2019 r.), a pozostałe osiem należności 
w łącznej kwocie 3,1 tys. zł, wynikających z orzeczeń które uprawomocniły się w 2020 r., ujęto 
w księgach 2020 r., jednak dopiero od 54 do 295 dni po uprawomocnieniu się. W konsekwencji, 
należności te nie zostały ujęte we właściwych sprawozdaniach z wykonania planu dochodów 
budżetowych Rb-27 (za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień 2020 r., a także za 2019 r.) oraz 
kwartalnych sprawozdaniach o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N 
(za okresy od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r.). Przyczyną powstania nieprawidłowości 
była zwłoka w przekazaniu przez pracowników Wydziału Zdrowia do Biura Organizacyjno- 
-Budżetowego kopii wydanych przez Komisję orzeczeń w celu dokonania przypisu należności. 

3.2.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

3.2.1.1. W ustawie budżetowej na 2020 r. wydatki budżetu państwa w części 85/24 – województwo 
śląskie zostały zaplanowane w wysokości 7 540 222,0 tys. zł. W trakcie roku wydano 339 decyzji 
zmieniających zaplanowaną kwotę, które per saldo zwiększyły plan wydatków o 565 690,7 tys. zł 
(7,5%) do kwoty 8 105 912,7 tys. zł. Na kwotę 565 690,7 tys. zł składały się wynikające z decyzji 
Ministra Finansów22 zwiększenia per saldo o łączną kwotę 656 112,1 tys. zł (z tego z rezerw 
celowych o 606 742,6 tys. zł23, z rezerwy ogólnej o 22 051,4 tys. zł  i z części 42 – Sprawy 
wewnętrzne o 27 318,0 tys. zł) oraz zmniejszenia w łącznej kwocie 90 421,4 tys. zł, w związku 
z utworzeniem rezerw celowych poz. 74 Przeciwdziałanie COVID-19 i poz. 75 Rezerwa na wpłatę 
do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki Urzędu (dysponenta III stopnia) na 2020 r. zostały 
zaplanowane w wysokości 135 310,0 tys. zł. Wydane w trakcie roku decyzje zwiększyły per saldo 
zaplanowaną kwotę wydatków o 26 828,8 tys. zł (19,8%) do kwoty 162 138,8 tys. zł. Na kwotę 
26 828,8 tys. zł24 składały się zwiększenia per saldo w łącznej kwocie 29 842,8 tys. zł (z tego 
z rezerwy ogólnej o 14 638,4 tys. zł, z rezerw celowych o 14 116,4 tys. zł i z rezerwy Wojewody 
Śląskiego o 1088,0 tys. zł) oraz zmniejszenia w łącznej kwocie 3 014,0 tys. zł, w związku 
z utworzeniem dwóch ww. rezerw celowych. 

W 2020 r. wydatki budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły 
7 997 136,9 tys. zł25 , tj. 98,7% tys. zł planu po zmianach i 120,2% wydatków roku poprzedniego 
(6 650 843,2 tys. zł), w tym 563 917,5 tys. zł (7,1%) sfinansowano z rezerw (546 298,9 tys. zł26 
z rezerw celowych i 17 618,6 tys. zł z rezerwy ogólnej). Wydatki Urzędu (dysponenta III stopnia) 
wyniosły 155 480,3 tys. zł27 (1,9% wydatków w części 85/24 – województwo śląskie, 95,9% planu 
po zmianach i 126,4% wydatków tej jednostki w roku poprzednim). W strukturze zrealizowanych 
wydatków w części 85/24 – województwo śląskie w układzie przedmiotowym największy udział 
(97,6%) miały wydatki dotyczące wsparcia rodziny – 6 000 122,3 tys. zł (75,0%), ochrony zdrowia  
– 509 271,4 tys. zł (6,4%), pomocy społecznej – 379 970,2 tys. zł (4,8%), bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej – 379 936,2 tys. zł (4,8%), oświaty i wychowania – 248 805,5 tys. zł 
(3,1%) oraz administracji publicznej – 173 753,7 tys. zł (2,2%). W strukturze zrealizowanych 
wydatków w układzie podmiotowym największy udział miały dotacje dla j.s.t. i innych jednostek 
sektora finansów publicznych (przede wszystkim ŚOW NFZ) oraz jednostek spoza tego sektora 

                                                                    
22  Należy przez to rozumieć również Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (od 6 października 2020 r.). 
23  W tym na walkę z COVID-19 – 94 297,0 tys. zł. 
24  W tym 7278,7 tys. zł  (27,1%) na przeciwdziałanie pandemii COVID-19. 
25  W tym wydatki niewygasające w kwocie 16 464,8 tys. zł. 
26  W tym 78 431,3 tys. zł poniesiono na walkę z COVID-19 (83,2% środków przyznanych na ten cel z rezerw). 
27  W tym wydatki niewygasające w kwocie 683,3 tys. zł. 
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(m.in. fundacji, stowarzyszeń), które wyniosły 7 516 133,1 tys. zł28 (94,0%). Wydatki jednostek 
administracji zespolonej i Urzędu wyniosły 480 638,3 tys. zł (6,0%).   

Różnica pomiędzy wydatkami według planu po zmianach i wydatkami wykonanymi w 2020 r. 
w kwocie 108 775,8 tys. zł (1,3% planu po zmianach) dotyczyła przede wszystkim dotacji dla gmin 
(przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zasiłki stałe i okresowe oraz na realizację programu „Wspieraj Seniora”), jak 
również dotacji dla Samorządu Województwa Śląskiego (przeznaczonej na dopłaty dla 
przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania 
ustawowych ulg w takich przewozach). 

Wzrost wydatków w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego dotyczył głównie dotacji na 
wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” (od 1 lipca 2019 r. 
świadczenie wychowawcze przysługiwało również na pierwsze dziecko), na działalność komend 
miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (dalej: PSP) i na ratownictwo medyczne oraz 
wydatków jednostek Inspekcji Sanitarnej. 

Z rezerwy Wojewody Śląskiego, utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 
w kwocie 2250,0 tys. zł (0,03% planu wydatków po zmianach) wydatkowano 2137,4 tys. zł (95,0%), 
głównie w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków choroby zakaźnej SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego (1272,1 tys. zł, 
tj. 59,5% wydatków z tej rezerwy)29. Ponadto, środki z rezerwy Wojewody Śląskiego przeznaczono na 
sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni, pomoc dla Miasta Ruda Śląska i Gminy Czerwionka Leszczyny (zasiłki celowe dla osób 
i rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w budynkach mieszkalnych) oraz likwidację zagrożeń 
spowodowanych złym stanem technicznym budynków, stwierdzonych przez powiatowych inspektorów 
nadzoru budowlanego w Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Tarnowskich Górach. 

W wyniku badania decyzji zwiększających plan wydatków środkami z trzech rezerw celowych30 na 
łączną kwotę 89 186,3 tys. zł (14,7% zwiększenia planu z rezerw celowych) stwierdzono, że o środki 
wnioskowano celowo na podstawie faktycznych potrzeb. Po otrzymaniu decyzji wprowadzono 
zmiany w planie, a przyznane środki wykorzystano w kwocie 73 860,2 tys. zł (82,8%) zgodnie 
z przeznaczeniem wskazanym w tych decyzjach. Wykorzystanie środków w niepełnej wysokości 
dotyczyło dwóch rezerw31 i nastąpiło z przyczyn zaistniałych po ich otrzymaniu32. Badanie pięciu 
innych decyzji przyznających środki z rezerw celowych33 na przeciwdziałanie COVID-19 w łącznej 
kwocie 15 466,9 tys. zł (w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 852 
Pomoc społeczna) wykazało, że otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu (głównie do 
odkażania pomieszczeń) i środków ochrony osobistej dla KW PSP oraz przygotowanie 
i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem  
SARS-CoV-2. 
                                                                    
28  W tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
29  Przede wszystkim na: zakup materiałów biurowych i usług związanych z prowadzeniem kontroli w punktach kontroli 

sanitarnej oraz środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach 
i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (pełniących służbę w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice 
w Pyrzowicach); zakup samochodu specjalistycznego typu chłodnia do transportu próbek-materiału biologicznego do 
badań w kierunku obecności koronawirusa i specjalistycznych mebli do pracowni laboratoryjnej wykonującej badania 
molekularne i wirusologiczne dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; sfinansowanie zadania 
Wojewody Śląskiego dotyczącego stwierdzania przez powołanych lekarzy zgonów osób podejrzanych o zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. 

30  Poz. 7 Dopłaty do paliwa rolniczego; 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 ubezpieczenia 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”; poz. 68 Środki na zadania w obszarze zdrowia. 

31  Poz. 34 i poz. 68. 
32  Wiązało się przede wszystkim z nierozpatrzeniem części wniosków o świadczenia z uwagi na nieprzedłożenie 

wymaganych dokumentów, przekroczeniem kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wydaniem decyzji 
uchylających prawo do świadczeń rodzinnych lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przedłużającymi się 
i niezakończonymi postępowaniami w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, śmiercią osób uprawnionych do 
pobierania świadczeń opiekuńczych, brakiem realizacji świadczeń w ramach koordynacji świadczeń rodzinnych (dotyczy 
rezerwy celowej poz. 34) oraz z oszczędnościami powstałymi w planie wynagrodzeń jednostek Inspekcji Sanitarnej (m.in. 
w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia i urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi, rodzicielskimi) i mniejszą, niż 
prognozowały j.s.t., liczbą osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (dotyczy rezerwy celowej poz. 68). 

33  Poz. 4 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych i poz. 25 Środki na zadania określone w ustawie 
o pomocy społecznej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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Badanie decyzji zwiększających plan wydatków środkami z rezerwy ogólnej w okresie od września 
do grudnia 2020 r. na łączną kwotę 15 398,4 tys. zł (69,8% zwiększenia planu z rezerwy ogólnej) nie 
wykazało nieprawidłowości. Po otrzymaniu decyzji wprowadzono zmiany w planie, a zmiany te 
dotyczyły wydatków, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania ustawy 
budżetowej na 2020 r. Przestrzegano przy tym zakazu określonego w art. 155 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych, tj. nie przeznaczono rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków, które 
zostały zmniejszone w trakcie realizacji budżetu w wyniku przeniesień, dokonanych na podstawie 
art. 171 ustawy o finansach publicznych. Środki z rezerwy ogólnej otrzymane na zakup na potrzeby 
Urzędu nieruchomości, zabudowanej budynkiem biurowym  i jego remont, zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 13 718,7 tys. zł (93,7%)34. Środki z rezerwy ogólnej na zakup 
komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary 
w Sosnowcu w kwocie 760,0 tys. zł nie zostały wykorzystane, z uwagi na wynikające z sytuacji 
epidemiologicznej duże zainteresowanie takimi urządzeniami i związaną z tym ograniczoną 
dostępność35 (wniosek do Prezesa Rady ministrów o przyznanie środków z rezerwy ogólnej 
przekazano w styczniu 2020 r., decyzja Ministra Finansów przyznającą środki z rezerwy ogólnej 
została wydana w listopadzie 2020 r.).  

Szczegółowym badaniem objęto wydatki na dotacje w łącznej kwocie 4 509 048,9 tys. zł (56,4% 
wydatków ogółem i 60,0% wydatków na dotacje36), przeznaczone na:  

1) sfinansowanie zadania bieżącego zleconego Samorządowi Województwa Śląskiego, tj. realizacji  
dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu 
stosowania ustawowych ulg w takich przewozach, w kwocie 14 309,8 tys. zł37; 

2) sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zleconych powiatom (dla  komend 
miejskich/powiatowych PSP)38, w kwocie 14 663,6 tys. zł39;  

3) sfinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych własnych i zleconych powiatom oraz 
zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych zleconych Samorządowi Województwa Śląskiego, 
związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-240 oraz zrefundowanie 
jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych (podmiotowi leczniczemu) kosztów 
poniesionych w związku z realizacją polecenia Prezesa Rady Ministrów przekształcenia w szpital 
jednoimienny zakaźny41, w łącznej kwocie 11 273,1 tys. zł42; 

4) sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom, związanych z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 
4 468 802,4 tys. zł43. 

Środki dotacji zaplanowane i przekazane na realizację zadań wynikały ze zweryfikowanych przez 
pracowników Urzędu kalkulacji potrzeb i harmonogramów-rzeczowo-finansowych (dotyczy dotacji, 
o których mowa w pkt 1, 2 i 4) oraz zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia wniosków złożonych 
przez j.s.t. (dotyczy dotacji, o których mowa w pkt 3). Przed przekazaniem środków oceniono 
rzeczywiste zapotrzebowanie. W wyniku  prowadzonych analiz dokonano zmian w planie dotacji 

                                                                    
34  Wykorzystanie środków w niepełnej wysokości wynikało z niższej wartości nieruchomości oszacowanej operatem 

szacunkowym, zwolnienia Urzędu z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z rozliczeń wykonanych usług 
remontowych. Niewykorzystane środki w kwocie 915,5 tys. zł zostały zablokowane, a następnie o tę kwotę zmniejszono 
plan wydatków.   

35  Wydatki te zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2020 r. 
36  W tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 
37  Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe § 2210.   
38  1] Zakupy inwestycyjne (3357,9 tys. zł); 2] Inwestycja pn. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą” (981,6 tys. zł); 3] Inwestycja pn. „Budowa Strażnicy Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej” (10 324,1 tys. zł).   

39  Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410. 
40  Wojewoda Śląski zawarł umowy z sześcioma beneficjentami: 1] Miastem Bytom – dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 

w Bytomiu (umowa nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r.), 2] Powiatem Cieszyńskim – dla Szpitala Powiatowego w Cieszynie 
(umowa nr 2/2020 z dnia 13 marca 2020 r.), 3] Samorządem Województwa Śląskiego – dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie oraz Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie (umowa 
nr 3/2020 z dnia 11 marca 2020 r.), 4] Powiatem Raciborskim – dla Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu 
(umowa nr 4/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz umowa nr 8/2020 z dnia 30 marca 2020 r.), 5] Miastem Tychy – dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez sp. z o.o. w Tychach (umowa nr 5/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz 
umowa nr 9/2020 z dnia 26 marca 2020 r.), 6] Powiatem Zawierciańskim – dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu 
(umowa nr 6/2020 z dnia 11 marca 2020 r.).   

41  Umowa nr 7/2020 z dnia 20 marca 2020 r.  
42  Rozdział 85111 Szpitale ogólne §§ 2110, 2130, 2210, 2830, 6410, 6430, 6510. 
43  Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze § 2060.  



Wyniki kontroli 

13 
 

(zwiększono go w przypadku dotacji, o której mowa w pkt 2 i zmniejszono – w przypadku dotacji, 
o których mowa w pkt 1 i 4). Monitorowano stopień realizacji celów założonych przy udzielaniu 
dotacji oraz uzyskane efekty rzeczowe. Dokonywano ocen wykorzystania dotacji, w wyniku których, 
w razie stwierdzenia nadmiaru środków, podejmowano działania w celu zablokowania planowanych 
wydatków. W przypadku dotacji na realizację dopłat dla przewoźników, działaniami tymi nie objęto 
jednak części niewykorzystanych środków, co opisano w dalszej części informacji w pkt 3.2.1.2. 
Pracownicy Urzędu skontrolowali wykorzystanie dotacji na zadania związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego (dwie kontrole w 2020 r. i jedna w I kwartale 2021 r.). Na 2021 r. 
zaplanowano cztery kontrole wykorzystania dotacji na sfinansowanie zadań związanych ze 
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem 
skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz jedną kontrolę wykorzystania 
dotacji na realizację inwestycji na potrzeby jednostki PSP.  

W wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 17 kwietnia 2020 r., skierowanym do Wojewody Śląskiego 
w wyniku przeprowadzenia kontroli P/20/001 Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 85/24 
– województwo śląskie, sformułowano uwagę dotyczącą konieczności zawarcia pisemnego 
porozumienia ze Śląskim Kuratorem Oświaty, w sytuacji powierzenia mu prowadzenia spraw 
z zakresu właściwości dysponenta części. Było to związane ze stwierdzeniem braku takiego 
porozumienia w sprawie powierzonych ww. organowi zadań w zakresie udzielania j.s.t. dotacji 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Uwagę 
tę wykorzystano zawierając w 2020 r. pięć porozumień ze Śląskim Kuratorem Oświaty i ogłaszając 
je w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 udzielono dotacji 127 j.s.t. oraz 16 podmiotom leczniczym 
w łącznej kwocie 30 808,1 tys. zł44. W wyniku przekazania dotacji:   

− w 39 j.s.t. dofinansowano bieżącą działalność domów pomocy społecznej45;  

− w 80 j.s.t udzielono wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas pandemii 
zdecydowali się na pozostanie w domu46;  

− udzielono wsparcia 4395 podmiotom instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu 
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-1947;  

− sfinansowano wyposażenie szpitali w dziewięciu j.s.t. w środki do intensywnej terapii 
i transportu chorego, sprzęt i materiały niezbędne do ratowania zdrowia i życia oraz środki 
ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji dla personelu medycznego; 

− dofinansowano budowę/rozbudowę/modernizację instalacji tlenowej/ gazów medycznych 
w 15 szpitalach;  

− przekształcono pomiot leczniczy w jednoimienny szpital zakaźny; 

− sfinansowano zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla punktów kontroli sanitarnej w rejonie 
przejść granicznych, funkcjonowanie obiektów kwarantannowych, uruchomienie nieczynnego 
Miejsca Obsługi Podróżnych Mszana Południe oraz transport na trasie Międzynarodowy Port 
Lotniczy Katowice w Pyrzowicach – Gmina Ożarowice dla osób wytypowanych do odbycia 
kwarantanny tymczasowej. 

Wojewoda Śląski, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o COVID-19, wydał j.s.t. 55 poleceń realizacji 
zadań (wszystkie przed dniem wejścia w życie art. 11 ust. 12 ww. ustawy, tj. przed 18 kwietnia 2020 r.), 
z których 22 wymagały dofinansowania z budżetu państwa i Wojewoda Śląski przekazał j.s.t. na ten 
cel dotacje w łącznej kwocie 1 450,6 tys. zł.   

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o COVID-19 (w związku z poleceniami Prezesa Rady Ministrów) 
Wojewoda Śląski zawarł z przedsiębiorcami dwie umowy: 20 marca 2020 r. w sprawie podjęcia 
działań związanych z przekształceniem podmiotu leczniczego w szpital jednoimienny zakaźny48 oraz 
6 kwietnia 2020 r. na zakup płynu do dezynfekcji rąk49. Na ich realizację wydatkowano środki 

                                                                    
44  Dotacja przekazana z uwzględnieniem zwrotów.  
45  Zakup środków do dezynfekcji, środków czystości i odzieży ochronnej dla personelu domów pomocy społecznej 

oraz wynagrodzenia.   
46  Wsparcie polegało w szczególności na dostarczaniu zakupów. 
47  Zakup wyposażenia na potrzeby realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony 

indywidualnej. 
48  Nr 7/2020.  
49  Nr CRU 2020/04/13. 
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w łącznej kwocie 1 346,9 tys. zł (0,9% wydatków Urzędu). Nie wystąpiły przypadki odmowy ze 
strony przedsiębiorców zawarcia umowy w powyższym trybie, ani sygnalizowania (przed zawarciem 
umowy lub w trakcie jej obowiązywania), że proponowana kwota wynagrodzenia jest 
niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji zadania.  

W wyniku badania próby wydatków poniesionych w Urzędzie w łącznej kwocie 20 871,8 tys. zł50 
(13,4% wydatków dysponenta III stopnia), z tego 5560,4 tys. zł tys. zł51 w grupie pozapłacowych 
wydatków bieżących jednostki budżetowej (26,6% wartości próby) oraz 15 311,4 tys. zł52 w grupie 
wydatków majątkowych (73,4% wartości próby) ustalono, że były one celowe oraz rzetelnie 
skalkulowane i zrealizowane do wysokości kwot ujętych w planie finansowym. Wydatki majątkowe 
poniesiono w sposób gospodarny, w kwotach wynikających z umów zawartych z dostawcami. 
Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dostarczono terminowo oraz ujęto 
w ewidencji zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)53. Nie wystąpiły przypadki nieterminowych 
płatności, wiążących się z naliczeniem i zapłaceniem odsetek. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości również w wyniku badania wybranych trzech zamówień 
publicznych (w wyniku ich udzielenia w 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1596,5 tys. zł, 
stanowiącej 1,0% wydatków Urzędu), tj.: 

- zamówienia, którego przedmiotem była dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu 
i magazynowania specjalistycznego sprzętu pirotechnicznego, taktycznego robota mobilnego 
i urządzeń do kontroli autentyczności dokumentów (wartość umowy: 1133,5 tys. zł brutto), 
udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych54 (dalej: ustawa Pzp); 

- zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie remontu elewacji budynku Urzędu przy 
ul. Damrota 16, wraz z pracami towarzyszącymi (wartość umowy: 155,0 tys. zł brutto), udzielono 
zgodnie z przyjętymi procedurami55 zapewniającymi zachowanie uczciwej konkurencji i równe 
traktowanie wykonawców (z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30,0 tys. euro, 
w myśl art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, nie zastosowano przepisów tej ustawy); 

- zamówienia, którego przedmiotem była dostawa płynu do dezynfekcji rąk (wartość umowy: 
308,0 tys. zł brutto), udzielono na podstawie art. 11 ust. 2, 3 i 7 ustawy o COVID-19, 
przedsiębiorcy, który, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii56, 
powiadomił Wojewodę Śląskiego o zamiarze wywozu poza terytorium Polski ww. produktu57 
(z uwagi na przedmiot zamówienia, tj. dostawę niezbędną do przeciwdziałania COVID-19, w myśl 
art. 6 ust. 158 ustawy o COVID-19, nie zastosowano przepisów ustawy Pzp). 

Umowy zawarte z wykonawcami wybranymi w ww. postępowaniach zostały zrealizowane 
prawidłowo pod względem przedmiotu zamówienia, terminu wykonania i wysokości zapłaconego 
wynagrodzenia. 

Dane dotyczące wydatków budżetu państwa w części 85/24 – województwo śląskie przedstawiono 
w załączniku nr 6.3. do niniejszej informacji (str. 36). 

                                                                    
50  Czterdzieści siedem zapisów księgowych w łącznej kwocie 4 404,6 tys. zł dobranych losowo (w tym 2035,2 tys. zł 

wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19), przy zastosowaniu metody Monetary Unit Sampling 
(MUS) z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości, z populacji wydatków dokonanych w okresie od stycznia 
do października 2020 r. (z wyłączeniem wydatków w §§ 401–408, 411–414, 418, 420 i 444 oraz wydatków poniżej 500 zł) 
oraz 23 zapisy księgowe w łącznej kwocie 16 467,2 tys. zł dobrane celowo (w tym 1679,9 tys. zł wydatków związanych 
z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz 75,3 tys. zł wydatków wynikających z pięciu umów zlecenia), z populacji 
wydatków dokonanych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.  

51  63 zapisy księgowe w §§ 4170, 4210, 4260, 4300, 4340, 4360, 4390, 4400, 4530. 
52  Siedem zapisów księgowych w §§ 6060. 
53  Dz. U. poz. 1864. 
54  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. (obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.).  
55  Procedurą określającą zasady dokonywania wydatków w ramach planu finansowego dysponenta III stopnia (zarządzenie 

Dyrektora Generalnego Urzędu nr 110.3.2014 z 5 lutego 2014 r.) i Regulaminem organizacyjnym Biura Administracyjnego 
Urzędu (zarządzenie Dyrektora Generalnego Urzędu nr 110.22.2016 z 17 sierpnia 2016 r.). 

56  Dz. U. poz. 491, ze zm. (w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2020 r.).  
57  Minister Zdrowia poinformował Wojewodę Śląskiego, że nie rekomenduje wywozu płynu do dezynfekcji rąk poza granice 

Polski, w związku z czym Wojewoda Śląski zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o nałożenie na 
przedsiębiorcę polecenia sprzedaży tego produktu Skarbowi Państwa – Wojewodzie Śląskiemu i przekazania go do 
Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach. Prezes Rady Ministrów rozpatrzył wniosek 
pozytywnie.   

58  W brzmieniu obowiązującym od 31 marca do 31 grudnia 2020 r. 
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3.2.1.2. W 2020 r. w części 85/24 – województwo śląskie zablokowano planowane wydatki 
w łącznej kwocie 92 192,0 tys. zł59, z tego 1 812,0 zł tys. zł (0,02% planu po zmianach) zablokowano 
26 listopada 2020 r. decyzją Prezesa Rady Ministrów (art. 31 ust. 2 ustawy o COVID-19), 
a 90 380,0 tys. zł (1,1% planu po zmianach) zablokowano w okresie od września do grudnia 2020 r. 
73 decyzjami Wojewody Śląskiego, z tego 72 wydano z powodu nadmiaru posiadanych środków 
(art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), a jedną60 – z powodu opóźnienia w realizacji 
zadania61 (art. 177 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Największy udział w łącznej kwocie 
zablokowanych wydatków (60,9%) miała dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 
w ramach programu „Rodzina 500+”. W dniach 25 i 30 grudnia 2020 r. Minister Finansów wydał 
decyzje zmniejszające planowane wydatki w części 85/24 – województwo śląskie o kwoty 
odpowiednio 1812,0 tys. zł62 i 88 609,4 tys. zł63 (w uzasadnieniu drugiej z ww. decyzji podano, 
że środki przenosi się do nowej rezerwy celowej poz. 75 Rezerwa na wpłatę do Funduszu 
przeciwdziałania COVID-19). 

W wyniku badania wydanych w grudniu 2020 r. sześciu decyzji Wojewody Śląskiego o blokowaniu 
planowanych wydatków w łącznej kwocie 63 775,1 tys. zł64 (69,2% wydatków zablokowanych 
w części 85/24 – województwo śląskie i 70,6% wydatków zablokowanych przez Wojewodę 
Śląskiego), w tym kwoty 1670,8 tys. zł pochodzącej z rezerw, ustalono, że wydano je bez zbędnej 
zwłoki, a blokowanie nie było skutkiem rezygnacji z realizacji zadań, lecz powzięcia informacji, 
iż wydatki na zadania będą niższe niż planowano65.  

W Urzędzie nie podjęto działań w celu zablokowania planowanych wydatków w łącznej kwocie 
10 480,2 tys. zł (0,13% planu wydatków po zmianach w części 85/24 – województwo śląskie), z tego: 

− 283 tys. zł na zainstalowanie w Centralnej Wartowni Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Katowice w Pyrzowicach stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego;  

− 57,0 tys. zł na wyposażenie pomieszczeń II linii kontroli granicznej w klimatyzatory; 
− 10 140,2 tys. zł na dotację dla Samorządu Województwa Śląskiego na dopłaty dla przewoźników 

wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ustawowych ulg 
w takich przewozach.  

Działań w celu zablokowania wydatków planowanych na ww. zadania nie podjęto, pomimo 
powzięcia informacji (odpowiednio 25 czerwca, 2 listopada i 22 grudnia 2020 r.) wskazujących na to, 
że wydatki te nie zostaną w 2020 r. poniesione. W przypadku ostatniego z ww. zadań już 
w październiku 2020 r. Samorząd Województwa Śląskiego poinformował, że za III kwartały 2020 r. 
plan dotacji nie jest nawet w połowie zrealizowany, jednakże w Urzędzie nie podjęto działań w celu 
ustalenia kwoty nadmiaru środków, w szczególności nie zwrócono się do Samorządu Województwa 
Śląskiego o podanie kwoty dotacji, która nie zostanie wykorzystana do końca roku. W ocenie NIK, 
niepodjęcie w powyższych okolicznościach działań zmierzających do zablokowania planowanych 
wydatków nie spełniało kryterium rzetelności. Tym samym nie wykorzystano prawidłowo uwagi 
sformułowanej w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 17 kwietnia 2020 r., skierowanym do 
Wojewody Śląskiego w wyniku kontroli P/20/001 Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 
85/24 – województwo śląskie, dotyczącej potrzeby niezwłocznego podejmowania działań 
zmierzających do zablokowania planowanych wydatków, w sytuacji stwierdzenia nadmiaru 
posiadanych środków. Dyrektor Wydziału Infrastruktury wyjaśniła m.in., że Samorząd Województwa 
Śląskiego otrzymywał środki dotacji zgodnie z harmonogramem bądź zgłoszonym 
zapotrzebowaniem i nie sygnalizował nadwyżki posiadanych środków, w wydziale nie posiadano 
zatem wiedzy o niewykorzystaniu dotacji. W sprawie pozostałych dwóch zadań Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury wyjaśniła, że nie podjęto działań w celu zablokowania planowanych wydatków 

                                                                    
59  W zablokowanych wydatkach kwota 81 277,6 tys. zł (88,2%) dotyczyła wydatków na dotacje dla j.s.t., a kwota 14 009,2 tys. zł 

(15,2%) pochodziła z rezerw celowych. 
60  Decyzja Wojewody Śląskiego 85/24.4143.12.20.2020.BD.WPR.PROW.2020 z dnia 24 listopada 2020 r.  
61  Opracowanie projektu scalania gruntów w Powiecie Częstochowskim. 
62  Decyzja MF/BP4.4143.16.3.2020.RC. 
63  Decyzja MF/BP4.4143.16.4.2020.RC. 
64  Decyzje w sprawie blokowania wydatków w kwotach: 5858,5 tys. zł (3 grudnia 2020 r.), 55 000,0 tys. zł (14 grudnia 2020 r.), 

915,5 tys. zł (15 grudnia 2020 r.), 651,1 tys. zł (23 grudnia 2020 r.), 594,6 tys. zł (29 grudnia 2020 r.), 755,3 tys. zł 
(29 grudnia 2020 r.).  

65  Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę: nauczycieli, którym w trakcie roku powierzono funkcję doradcy; dzieci, na które 
przysługiwało świadczenie wychowawcze (po rozszerzeniu od lipca 2019 r. programu „Rodzina 500+”); osób powołanych 
decyzją Wojewody do pracy w podmiotach leczniczych przy zwalczaniu epidemii COVID-19 na terenie województwa 
śląskiego; sprzedanych biletów ulgowych; jak również w związku z niższą wartością nieruchomości oszacowanej 
operatem szacunkowym, zwolnieniem Urzędu z podatku od czynności cywilno-prawnych, oszczędnościami dokonanymi 
w planie wynagrodzeń w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach. 
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z uwagi na dużą nadwyżkę środków, którą Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
dysponował jeszcze we wrześniu 2020 r.  

3.2.1.3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w  sprawie wydatków budżetu 
państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego66 w części 85/24  
– województwo śląskie ujęto wydatki w łącznej kwocie 16 464,8 tys. zł na realizację 30 zadań, tj.: 

− trzech zadań realizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Katowicach, tj. zakupów drobnego sprzętu i odczynników do laboratorium (zakupy związane 
ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem 
skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2) za łączną kwotę 629,0 tys. zł (dwa 
zadania zostały zaplanowane do realizacji w ustawie budżetowej na 2020 r., a jedno miało być 
sfinansowane ze środków rezerwy celowej);  

− sześciu zadań realizowanych przez jednostki PSP, tj. zakupów sprzętu (namiotów 
pneumatycznych, skokochronu i zestawu do dekontaminacji), remontów w dwóch jednostkach 
(komendy w Pszczynie i Świętochłowicach) oraz inwestycji budowlanej w jednej jednostce 
(komenda w Cieszynie) za łączną kwotę 5 139,4 tys. zł (zadania te zostały ujęte w nowelizacji 
ustawy budżetowej na 2020 r.); 

− pięciu zadań realizowanych przez Urząd, tj. zakupów urządzeń dla lotniczego przejścia 
granicznego Katowice-Pyrzowice (RTG dwugeneratorowego do prześwietlania bagażu 
podróżnych w przylocie, RTG do prześwietlania przesyłek i bagaży, laserowego wykrywacza 
materiałów wybuchowych i narkotyków, hełmów balistycznych, pasów operacyjno-taktycznych 
do skrytego przenoszenia wyposażenia służbowego) za łączną kwotę 683,3 tys. zł (zadania te 
miały być sfinansowane ze środków rezerwy celowej); 

− ośmiu zadań realizowanych przez j.s.t. i inne jednostki, tj. inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
(cztery zadania, realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, 
dotyczyły programu „Maluch+”, jedno, realizowane przez gminy, dotyczyły programu „Senior+”, 
dwa dotyczyły inwestycji realizowanych przez Powiat Myszkowski i Samorząd Województwa 
Śląskiego, jedno dotyczyło zakupu komory hiperbarycznej realizowanego przez Samorząd 
Województwa Śląskiego) za łączną kwotę 8281,4 tys. zł (dwa zadania miały być dofinansowane 
ze środków rezerwy ogólnej, a sześć – ze środków rezerw celowych);  

− ośmiu zadań realizowanych przez szpitale (powiatowe, wojewódzki i inne), 
tj. modernizacji/rozbudowy instalacji tlenowej/gazów medycznych (sześć zadań) oraz zakupów 
aparatu RTG i środków ochrony osobistej (dwa zadania) za łączną kwotę 1731,7 tys. zł (zadania 
te miały być dofinansowane ze środków rezerwy celowej); 

Nie stwierdzono przypadków, żeby już w dniu skierowania wniosku o przyznanie środków z rezerwy 
na zadanie lub wskazania zadania do ujęcia w nowelizacji ustawy budżetowej, w Urzędzie posiadano 
informacje o braku możliwości realizacji zadania w 2020 r. 

Przyczynami niezrealizowania w 2020 r. zaplanowanych zadań były przede wszystkim: liczne 
przypadki kwarantanny pracowników wykonawców prac remontowych i inwestycyjnych, 
wydłużony czas realizacji zamówień wynikający zarówno z sytuacji pandemicznej, jak i z wysoko 
specjalistycznego charakteru zamawianego sprzętu, którego dostępność na rynku była ograniczona, 
wzmożone zapotrzebowanie i niedostępność na rynku odczynników do badań SARS-CoV-2, drobnego 
sprzętu laboratoryjnego oraz środków ochrony osobistej, przyznanie środków w terminie 
uniemożliwiającym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane i zakończenia jego realizacji w 2020 r.  

Wydatki zgłoszone do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających spełniały warunek określony 
w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-1967 (dalej: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu przeciwdziałania COVID-19), tj. nie były zwiększane w toku realizacji budżetu w trybie 
art. 171 ust. 3 i 4 oraz art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Nie stwierdzono zagrożenia 
realizacji zadań w terminie określonym w art. 21 ust. 6 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania COVID-19, tj. do 30 listopada 2021 r. W związku z powyższym uznano za 
wykorzystaną uwagę sformułowaną w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 17 kwietnia 2020 r., 
skierowanym do Wojewody Śląskiego w wyniku kontroli P/20/001 Wykonanie budżetu państwa 

                                                                    
66  Dz. U. poz. 2422.  
67  Dz. U. poz. 1747.  
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w 2019 r. w części 85/24 – województwo śląskie, dotyczącą potrzeby dokonania, przed skierowaniem 
do Ministra Finansów wniosku o ujęcie wydatku w wykazie wydatków niewygasających z upływem 
roku budżetowego, rzetelnej oceny możliwości terminowej realizacji tego wydatku. 

3.2.1.4. W 2020 r. w części 85/24 – województwo śląskie wydatki poniesiono w ramach pięciu grup 
ekonomicznych: dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek 
budżetowych, wydatki majątkowe i obsługa długu publicznego. 

Dotacje 

W 2020 r. wydatki w grupie dotacji wyniosły 7 451 782,8 tys. zł68 (w tym 21 238,6 tys. zł wydatków 
poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19), stanowiąc 93,2% wydatków w części 85/24  
– województwo śląskie, 98,8% planu wydatków w tej grupie po zmianach (7 545 838,4 tys. zł) 
i 120,2% dotacji w roku poprzednim (6 199 268,8 tys. zł).  

W strukturze zrealizowanych wydatków w grupie dotacji największy udział (97,0%) miały wydatki 
w pięciu działach klasyfikacji budżetowej: 
− 855 Rodzina – 5 984 697,36,8 tys. zł (80,3%) – wydatki w tym dziale dotyczyły głównie dotacji 

dla j.s.t. na świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i świadczenia 
rodzinne oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”;  

− 852 Pomoc społeczna – 376 175,3 tys. zł (5,0%) – wydatki te poniesiono w głównej mierze na 
dotacje dla gmin i powiatów na zasiłki i pomoc w naturze, domy i ośrodki pomocy społecznej 
oraz ośrodki wsparcia, jak również na pomoc w zakresie dożywiania; 

− 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 328 331,3 tys. zł (4,4%) – wydatki 
w tym dziale dotyczyły przede wszystkim dotacji dla powiatów na działalność miejskich 
i powiatowych komend PSP;  

− 851 Ochrona zdrowia – 319 677,9 tys. zł (4,3%) – wydatki te dotyczyły głównie dotacji dla ŚOW 
NFZ na ratownictwo medyczne oraz dla powiatów na składki na ubezpieczenie zdrowotne 
i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; 

− 801 Oświata i wychowanie – 222 269,4 tys. zł (3,0%) – wydatki te poniesiono głównie na dotacje 
dla gmin na działalność przedszkoli oraz zapewnienie uczniom szkół bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.  

W 2020 r. uzyskano m.in. następujące efekty w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków 
dotacji: 

− programem „Rodzina 500+” objęto średnio w miesiącu 730 808 dzieci; 
− zapewniono funkcjonowanie 98 domów pomocy społecznej, 47 środowiskowych domów 

samopomocy, jednego klubu samopomocy oraz 47 dziennych domów „Senior+” i klubów 
„Senior+”69;  

− pomocą w zakresie dożywiania, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, objęto 73 415 
osób;  

− 20 powiatów realizowało Program korekcyjno-edukacyjny za rok 2020 dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie – oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym poddano 396 osób (z tego 186 
ukończyło ten program, 42 jest w trakcie jego realizacji, 119 osób przerwało realizację 
programu, 49 nie ukończyło programu z innych powodów); 

− 13 powiatów realizowało 15 Programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie – objęto nimi łącznie 92 osoby, z których 74 ukończyły program. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

W 2020 r. wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wyniosły 4307,8 tys. zł (w tym 127,0 
tys. zł wydatków poniesionych na walkę z COVID-19), tj. 0,1% wydatków w części 85/24  
– województwo śląskie, 97,1% planu wydatków w tej grupie po zmianach (4434,8 tys. zł) i 116,0% 
świadczeń na rzecz osób fizycznych w 2019 r. (3715,0 tys. zł). Wzrost wydatków w porównaniu do 
roku poprzedniego dotyczył przede wszystkim stypendiów dla uczniów. 

                                                                    
68  W tym wydatki niewygasające w kwocie 1182,5 tys. zł. 
69  Nie objęto wsparciem 21 dziennych domów „Senior+” (w 17 przypadkach j.s.t. nie złożyły ofert w ramach otwartego 

konkursu, w dwóch przypadkach złożone oferty zostały odrzucone ze względów formalnych, w dwóch przypadkach oferty 
j.s.t. zostały zakwalifikowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do otrzymania dofinansowania, jednakże 
jedna gmina rozwiązała umowę o dofinansowanie i zwróciła środki, a z drugą gminą nie podpisano umowy z przyczyn 
lezących po jej stronie).  
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W strukturze zrealizowanych wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych największy 
udział (81,0%) miały wydatki w trzech działach klasyfikacji budżetowej: 

− 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1838,4 tys. zł (42,7%) – wydatki w tym dziale 
poniesiono na stypendia dla uczniów;             

− 851 Ochrona zdrowia – 1105,6 tys. zł (25,7%) – wydatki te poniesiono przede wszystkim 
na renty zasądzone na rzecz poszkodowanych pacjentów byłych państwowych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w jednostkach Inspekcji 
Sanitarnej; 

− 801 Oświata i wychowanie – 543,5 tys. zł (12,6%) – wydatki w tym dziale poniesiono głównie 
na nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- 
-wychowawcze oraz na renty dla uczniów, którzy ulegli wypadkom na terenie szkoły.  

W 2020 r. wydatki Urzędu (dysponenta III stopnia) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych 
wyniosły 900,7 tys. zł, tj. 0,6% wydatków Urzędu, 88,9% planu wydatków w tej grupie po zmianach 
(1013,0 tys. zł) i 96,7% wydatków jednostki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w roku 
poprzednim (931,1 tys. zł). Wydatki niższe od zaplanowanych dotyczyły głównie wydatków 
osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

W 2020 r. wydatki w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych wyniosły 
447 037,1 tys. zł70 (w tym 46 437,2 tys. zł wydatków poniesionych na walkę z COVID-19), tj. 5,6% 
wydatków w części 85/24 – województwo śląskie, 97,6% planu wydatków w tej grupie po zmianach 
(458 149,4 tys. zł) i 125,8% wydatków bieżących jednostek budżetowych w roku poprzednim 
(355 293,9 tys. zł). Wzrost wydatków bieżących jednostek budżetowych w 2020 r. dotyczył przede 
wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w jednostkach Inspekcji Sanitarnej, Urzędzie 
i jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej), usług (w jednostkach Inspekcji Sanitarnej) oraz remontów 
(w Urzędzie, KW PSP i jednostkach Inspekcji Sanitarnej). 

Dominujące pozycje w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących jednostek budżetowych 
stanowiły wynagrodzenia/uposażenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie/uposażenie roczne) 
i składki na ubezpieczenia społeczne71 – 309 715,1 tys. zł (69,3%) oraz zakupy towarów i usług 
(głównie materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych, pocztowych, ochrony 
i utrzymania czystości w budynkach jednostek)72 – 104 144,5 tys. zł (23,3%). Pozostałe wydatki 
dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń bezosobowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, opłat za administrowanie i czynszów za wynajem, składek na Fundusz Pracy, 
równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, zasądzonych odszkodowań, wpłat 
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ubezpieczeń, podatków i opłat na 
rzecz budżetu państwa i budżetów j.s.t., podróży służbowych, szkoleń pracowników. 
Na wynagrodzenia bezosobowe73 wydatkowano 12 027,7 zł tys. zł, tj. 91,3% planu po zmianach 
(13 170,6 zł tys. zł) oraz 93,8% takich wydatków w roku poprzednim (12 819,0 tys. zł).  

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących jednostek budżetowych największy udział 
(78,5%) miały wydatki w trzech działach klasyfikacji budżetowej: 

− 851 Ochrona zdrowia – 171 130,5 tys. zł (38,3%) – wydatki te poniesiono przede wszystkim 
na bieżącą działalność wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych; 

− 750 Administracja publiczna – 115 479,7 tys. zł (25,8%) – wydatki w tym dziale poniesiono 
głównie na bieżącą działalność Urzędu; 

− 010 Rolnictwo i łowiectwo – 64 142,1 tys. zł (14,3%) – wydatki te poniesiono głównie na bieżącą 
działalność wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów weterynarii oraz Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. 

                                                                    
70  W tym wydatki niewygasające w kwocie 676,4 tys. zł. 
71  §§ 401–402, 404–408, 411. 
72  §§ 421–423, 426–428, 430, 434, 436, 438–439. 
73  § 417. 
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Wydatki bieżące Urzędu (dysponenta III stopnia) wyniosły 136 761,5 tys. zł74, tj. 88,0% wydatków 
Urzędu, 95,9% planu wydatków w tej grupie po zmianach (142 601,8 tys. zł) i 117,3% wydatków 
bieżących jednostki w roku poprzednim (116 570,9 tys. zł). 

W okresie od marca do grudnia 2020 r. część pracowników Urzędu świadczyła pracę w trybie 
zdalnym (najwięcej w kwietniu – 40,2%, najmniej w sierpniu – 11,7%)75. Zasady świadczenia pracy 
w tym trybie określił Dyrektor Generalny Urzędu76. Wydatki poniesione w 2020 r. w związku 
z wprowadzeniem pracy zdalnej wyniosły 1058,6 tys. zł (z tytułu zakupu 160 laptopów za 739,8 tys. zł, 
595 generatorów kodów jednorazowych za 147,0 tys. zł, 48 kart sieciowych USB za 1,8 tys. zł, 
70 kamerek internetowych za 8,5 tys. zł, 101 MS Office za 161,6 tys. zł). W porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego koszty funkcjonowania Urzędu zmniejszyły się o ok. 238,0 tys. zł77. 

Zadania na rzecz Urzędu na podstawie innych umów niż umowa o pracę78 wykonywało 91 osób 
(z tego 90 wykonywało zadania podstawowe79, a jedna – zadania pomocnicze80), tj. o 3,4% więcej niż 
w 2019 r. (88 osób). Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 628,0 tys. zł, tj. były wyższe o 61,4% 
w porównaniu do roku poprzedniego (389,0 tys. zł).  

W 2020 r. wynagrodzenia w jednostkach funkcjonujących w ramach części 85/24 – województwo 
śląskie wyniosły 267 590,6 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach (271 416,1 tys. zł) i były o 16,9% 
wyższe niż w 2019 r. (228 869,2 tys. zł)81. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego 
pełnozatrudnionego wyniosło 6116,08 zł i było o 16,5% wyższe niż w 2019 r. (5248,33 zł). Wzrost 
wynagrodzeń był związany z przyznaniem środków z rezerw celowych na podwyżki dla 
pracowników Urzędu i jednostek administracji zespolonej (w szczególności jednostek Inspekcji 
Sanitarnej).  

Wynagrodzenia w Urzędzie wyniosły 84 563,9 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach (86 970,2 tys. zł) 
i były o 12,1% wyższe niż w 2019 r. (75 446,7 tys. zł)82. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 6161,14 zł i było o 8,2% wyższe niż w 2019 r. (5694,33 zł). 
Wzrost wynagrodzeń w Urzędzie wynikał z podwyżki realizowanej od 1 lipca 2019 r. oraz 
zwiększenia stanu zatrudnienia (w szczególności w Centrum Powiadamiania Ratunkowego). Łączna 
kwota nagród wypłaconych w Urzędzie wyniosła 4314,7 tys. zł83, a średnia kwota nagrody – 3772,30 zł84 
(nie wystąpiły przypadki nagród dla Wojewody Śląskiego i Wicewojewodów).  

W jednostkach funkcjonujących w ramach części 85/24 – województwo śląskie zatrudnienie 
na koniec 2020 r. wyniosło 3697 osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych i było wyższe o 0,1% 
(cztery osoby) w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. (3 693 osoby). Przeciętne zatrudnienie 
wyniosło 3646 osób w przeliczeniu na pełnozatrudnionych i było wyższe o 0,3% (12 osób) od 
przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. (3634 osoby)85. Wzrost zatrudnienia wystąpił głównie 
w Urzędzie i był związany z przyznaniem dodatkowych etatów oraz zatrudnieniem pracowników 
na stanowiskach operatorów numerów alarmowych.  

W Urzędzie zatrudnienie na koniec 2020 r. wyniosło 1152 osoby w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych i było wyższe o 2,2% (25 osób) w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. 

                                                                    
74  W tym wydatki niewygasające w kwocie 47,5 tys. zł. 
75  Porównano liczbę osób pracujących w trybie zdalnym z przeciętną liczbą osób zatrudnionych w Urzędzie (w przeliczeniu 

na pełnozatrudnionych według metodologii sporządzania sprawozdania Rb-70). Dla poszczególnych miesięcy wyniki 
porównania przedstawiały się następująco: w marcu 22,5%, w kwietniu 40,2%, w maju 37,6%, w czerwcu 31,9%, w lipcu 
20,4%, w sierpniu 11,7%, we wrześniu 13,7%, w październiku 21,5%, w listopadzie 35,6%, w grudniu 31,8%. 

76  Pisma z 16 i 25 marca, 8 maja, 21 sierpnia, 3, 27 i 30 listopada 2020 r.  
77  Z tego: 43,0 tys. zł z tytułu wykorzystania urządzeń wielofunkcyjnych (niższe o 12,6%), 112,0 tys. zł z tytułu rozchodu 

materiałów biurowych z magazynu (niższe o 37,8%), 9,0 tys. zł z tytułu rozchodu papieru z magazynu (niższe o 7,2%), 
32,0 tys. zł z tytułu rozchodu materiałów eksploatacyjnych do drukarek (niższe o 16,5%), 42,0 tys. zł z tytułu zużycia 
wody i ścieków (niższe o 23% – 38%). Zużycie energii elektrycznej w budynkach Urzędu również zmniejszyły się 
(w granicach 9,0%), jednakże z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej koszty z tego tytułu w 2020 r. były wyższe niż 
w 2019 r. 

78  Umowa zlecenia trwająca sześć miesięcy lub dłużej albo powtarzana nieprzerwanie przez ten okres.  
79  Tj. zadania wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia, stwierdzanie zgonów osób podejrzanych o zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem, czynności obsługi w Wojewódzkim Zespole 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

80  Tj. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.  
81  Według sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 za IV kwartał 2019 r. i IV kwartał 2020 r. 
82  Według jednostkowych sprawozdań Urzędu o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 za IV kwartał 2019 r. i IV kwartał 2020 r. 
83  Uwzględniono nagrody okresowe i specjalne wypłacone w 2020 r. w ramach wszystkich paragrafów klasyfikacji 

budżetowej dysponenta III stopnia. 
84  Średnia wyliczona jako iloraz łącznej kwoty wydatków na nagrody brutto w 2020 r. i średniego zatrudnienia w tym 

okresie według sprawozdania Rb-70. 
85  Według sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 za IV kwartał 2019 r. i IV kwartał 2020 r. 
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(1127 osób). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 1144 osoby w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 
i było wyższe o 3,6% (40 osób) od przeciętnego zatrudnienia w 2019 r. (1104 osoby)86.  

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 85/24 – województwo śląskie przedstawiono 
w załączniku nr 6.4. do niniejszej informacji (str. 49) 

Wydatki majątkowe 

W 2020 r. wydatki w grupie wydatków majątkowych wyniosły 94 004,6 tys. zł87 (w tym 11 900,5 tys. zł 
wydatków poniesionych na walkę z COVID-19), tj. 1,2% wydatków w części 85/24 – województwo 
śląskie, 96,4% planu wydatków w tej grupie po zmianach (97 485,0 tys. zł) i 101,6% wydatków 
majątkowych w roku poprzednim (92 565,5 tys. zł). Na kwotę wydatków majątkowych składały się 
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 64 715,8 tys. zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne 
jednostek administracji zespolonej (w szczególności KW PSP) oraz Urzędu – 29 288,8 tys. zł.  

W strukturze zrealizowanych wydatków majątkowych największy udział (74,2%) miały wydatki 
w czterech działach klasyfikacji budżetowej: 

− 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26 719,8 tys. zł (28,4%) – wydatki 
w tym dziale dotyczyły przede wszystkim zakupów inwestycyjnych w KW PSP oraz dotacji dla 
powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich i powiatowych komendach PSP;  

− 851 Ochrona zdrowia – 17 357,4 tys. zł (18,5%) – wydatki w tym dziale dotyczyły głównie 
dotacji dla powiatów i Samorządu Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w szpitalach (m.in. modernizacji/rozbudowy instalacji gazów medycznych) oraz inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych w jednostkach Inspekcji Sanitarnej;    

− 750 Administracja publiczna – 14 369,0 tys. zł (15,3%) – wydatki w tym dziale poniesiono na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne w Urzędzie;     

− 855 Rodzina – 11 345,1 tys. zł (12,1%) – wydatki w tym dziale dotyczyły głównie dotacji dla 
gmin i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na utworzenie żłobków 
i klubów dziecięcych. 

Wydatki majątkowe Urzędu (dysponenta III stopnia) zaplanowano pierwotnie w kwocie 4 275,0 tys. zł88, 
która została w trakcie roku zwiększona per saldo o 14 243,9 tys. zł (233,2%) do kwoty 18 518,9 tys. zł. 
Zrealizowane wydatki majątkowe Urzędu wyniosły 17 813,5 tys. zł89, tj. 11,5% wydatków Urzędu, 
96,2% planu wydatków w tej grupie po zmianach i 322,8% wydatków majątkowych jednostki w roku 
poprzednim (5 518,5 tys. zł).  

Na 2020 r. w planie rzeczowym Urzędu zaplanowano do realizacji 32 zadania, w tym 
17 wprowadzono do planu rzeczowego w trakcie roku. Zrealizowano 25 zaplanowanych zadań90, 
a największe wydatki poniesiono na zakup (na potrzeby Urzędu) nieruchomości zabudowanej 
budynkiem biurowym oraz sprzętu i oprogramowania informatycznego i łączności (m.in. w celu 
umożliwienia wykonywania pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19), jak również na zakup 
(na potrzeby Straży Granicznej) robota pirotechnicznego, ciężkiego kombinezonu pirotechnicznego 
oraz pojazdu przystosowanego do przewozu i magazynowania specjalistycznego sprzętu 
pirotechnicznego. Nie zrealizowano siedmiu zadań, przy czym trzy – zakup urządzenia RTG do 
prześwietlania przesyłek i bagaży, zakup urządzenia RTG dwugeneratorowego do prześwietlania 
bagażu podróżnych w przylocie oraz zakup laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych 
i narkotyków – ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Pozostałe cztery 
niezrealizowane zadania dotyczyły: 

− zakupu całorocznego domku typu holenderskiego w celu utworzenia posterunku – stanicy 
Państwowej Straży Rybackiej nad Zbiornikiem Zaporowym Goczałkowice w ramach Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 (dalej: PORiM) – nie dokonano zakupu z uwagi na 
nieogłoszenie, w związku z pandemią, stosownego konkursu przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa; 

− instalacji w Centralnej Wartowni Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach 
stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego, w związku z otrzymaniem 

                                                                    
86  Według jednostkowych sprawozdań Urzędu o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 za IV kwartał 2019 r. i IV kwartał 2020 r. 
87  W tym wydatki niewygasające w kwocie 14 605,9 tys. zł. 
88  Ponadto zaplanowano 135,0 tys. wydatków majątkowych z budżetu środków europejskich. 
89  W tym wydatki niewygasające w kwocie 635,9 tys. zł. 
90  W tym jedno w ramach wydatków bieżących. 
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informacji o wykonaniu tego zadania przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (w ramach 
realizowanej przez ten podmiot budowy nowego głównego posterunku kontrolnego);  

− wyposażenia pomieszczeń II linii kontroli granicznej w klimatyzatory – po uszczegółowieniu 
przedmiotu zamówienia przez Śląski Oddział Straży Granicznej okazało się, że przedmiotem tym 
nie będzie dostawa, lecz robota budowlana (ingerencja w konstrukcję budowlaną w trakcie 
montażu), co spowodowało przesunięcie realizacji zadania na 2021 r. (m.in. z uwagi na 
zagrożenie niewykonania prac do końca roku);  

− zakupu urządzeń biurowych, z którego zrezygnowano i środki przesunięto na zadanie związane 
z zabezpieczeniem pracy zdalnej pracowników Urzędu (ww. zakup sprzętu i oprogramowania 
informatycznego i łączności). 

W przypadku przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, polegającego 
na zmniejszeniu wydatków na inwestycję budowlaną, dysponent części uzyskał zgodę Ministra 
Finansów, stosownie do art. 171 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

Obsługa długu publicznego  

W 2020 r. wydatki w grupie obsługi długu publicznego wyniosły 4,6 tys. zł, tj. 91,2% planu wydatków 
w tej grupie po zmianach (5,0 tys. zł) i poniżej 0,01% wydatków w części 85/24 – województwo 
śląskie (w roku poprzednim wydatki w tej grupie nie wystąpiły). Wydatki te dotyczyły zapłaty długu 
spadkowego w związku z przyjęciem przez Skarb Państwa spadku po osobie nieposiadającej 
spadkobierców. 

3.2.1.5. Zobowiązania ogółem w części 85/24 – województwo śląskie wyniosły na koniec roku 
25 421,2 tys. zł91. Największy udział w tej kwocie stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia/uposażenia rocznego92  (18 723,8 tys. zł, tj. 73,7%) oraz z tytułu składek 
na ubezpieczenie społeczne93 (3353,7 tys. zł, tj. 13,2%). Zobowiązania ogółem Urzędu (dysponenta 
III stopnia) wyniosły 8799,7 tys. zł94. Największy udział w tej kwocie również stanowiły 
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia/uposażenia rocznego95 (5962,0 tys. zł, tj. 
67,8%) oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne96 (1048,2 tys. zł, tj. 11,9%). Zobowiązania 
wykazane w sprawozdaniu Urzędu z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb-28 za 2020 r. 
były zgodne z prowadzoną ewidencją księgową97. 

Zobowiązania wymagalne w części 85/24 – województwo śląskie na koniec 2020 r. w całości 
wynikały z wyroków sądowych (odszkodowania, koszty postępowań sądowych, odsetki) i wyniosły  
186,0 tys. zł (z tego kwota  183,2 tys. zł dotyczyła Urzędu, a 2,8 tys. zł – Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Katowicach). Zobowiązania te, w stosunku do zobowiązań wymagalnych 
na koniec 2019 r. (które dotyczyły wyłącznie kosztów postępowań sądowych), wzrosły ponad 
jedenastokrotnie.  

Stwierdzono jednostkowy przypadek nieterminowego uregulowania zobowiązań skutkującego 
naliczeniem i zapłatą odsetek. Zasiłek chorobowy za okresy nieobecności od 16 grudnia 2019 r. do 
6 stycznia 2020 r., od 30 do 31 stycznia 2020 r. i od 12 do 13 marca 2020 r. wypłacono osobie 
zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia w kwotach odpowiednio: 1559,80 zł, 141,80 zł (20 maja 
2020 r.) i 141,80 zł (22 kwietnia 2020 r.) – łącznie 1 843,4 tys. zł (poniżej 0,01% wydatków Urzędu), 
z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 126, 82 i 12 dni w stosunku do terminów wynikających 
z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa98, co skutkowało zapłatą odsetek w łącznej kwocie 
47,00 zł. Kierownik Oddziału ds. Wynagrodzeń wyjaśnił, że opóźnienie było związane 
z incydentalnym charakterem wystąpienia po stronie Urzędu obowiązku wypłaty zasiłku 
chorobowego osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz ograniczeniami 
systemu finansowo-księgowego w zakresie rozliczania takich zobowiązań. 

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

                                                                    
91  Według łącznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb-28 za 2020 r. 
92  §§ 4040, 4041, 4042, 4048, 4049, 4070. 
93  §§ 4110, 4111, 4112, 4118, 4119.  
94  Według jednostkowego sprawozdania Urzędu z wykonania planu wydatków budżetu państwa Rb-28 za 2020 r. 
95  §§ 4040, 4041, 4042, 4048, 4049, 4070. 
96  §§ 4110, 4111, 4112, 4118, 4119. 
97  Stan na dzień 5 marca 2021 r. 
98  Dz. U. z 2020 r. poz. 870, ze zm. 
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wszystkim poprzez kontrole przeprowadzone w j.s.t.; weryfikację informacji, sprawozdań 
rzeczowych i rozliczeń składanych przez beneficjentów dotacji; monitorowanie zgodności wydatków 
z planem oraz wartości mierników stopnia realizacji celów podzadań i działań przyjętych w planie 
finansowym w układzie zadaniowym. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  

W ustawie budżetowej na 2020 r. w części 85/24 – województwo śląskie wydatki budżetu środków 
europejskich zaplanowano w kwocie 135,0 tys. zł na realizację przez Państwową Straż Rybacką zakupu 
domku typu holenderskiego w celu  utworzenia posterunku – stanicy Państwowej Straży Rybackiej nad 
Zbiornikiem Zaporowym Goczałkowice w ramach PORiM. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan 
tych wydatków środkami z rezerwy celowej poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków 
europejskich o 16 434,0 tys. zł (do kwoty 16 569,0 tys. zł) na trzy projekty99 realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020100 i jeden101 realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020102. 

Zrealizowane wydatki budżetu środków europejskich wyniosły 15 497,3 tys. zł (93,5% planu po 
zmianach i 271,5% wydatków budżetu środków europejskich zrealizowanych w 2019 r.), z tego 
13 269,0 tys. zł w grupie dotacji (projekt realizowany w ramach POWER) i 2228,3 tys. zł w grupie 
wydatków majątkowych (pozostałe projekty). 

W wyniku realizacji projektów w ramach POIŚ zakupiono: dwa fumigatory (tj. zestawy do dezynfekcji 
pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego), dwa pojemniki CBRN (do transportu 
materiałów, w tym stwarzających zagrożenie biologiczne, chemiczne i radiologiczne) i samochód 
z drabiną mechaniczną SD-40 oraz wykonano prace budowlane związane z termomodernizacją 
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku (docieplenie ścian zewnętrznych 
i szczytowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU, 
modernizację kotłowni, instalację fotowoltaiczną oraz modernizację oświetlenia).  

W wyniku realizacji projektu w ramach POWER udzielono dotacji 37 j.s.t., które dofinansowały 4395 
podmiotów pieczy zastępczej103. W ramach dofinansowania zakupiono 4665 sztuk sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem, 101 sztuk oprogramowania komputerowego dla dzieci 
z niepełnosprawnością, 2998 sztuk sprzętu multimedialnego, maseczki, rękawiczki i płyny 
dezynfekujące dla 14 945 osób, wyposażono 108 miejsc kwarantanny/izolacji, wsparciem objęto 
15 859 osób.  

Projekt w ramach PORiM nie został zrealizowany, gdyż, w związku z pandemią COVID-19, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie ogłosiła stosownego konkursu. Ponadto, poniesienie 
wydatków niższych w porównaniu do planu po zmianach dotyczyło projektu realizowanego 
w ramach POWER i wynikało w szczególności z przedłużania się procesu udzielania zamówień 
publicznych.    

Wzrost wydatków budżetu środków europejskich w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego 
wynikał z większej liczby realizowanych projektów (w 2019 r. był to tylko jeden projekt  
– Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV, w ramach którego wydatkowano 
5707,3 tys. zł w grupie wydatków majątkowych).   

W wyniku badania trzech decyzji zwiększających plan wydatków budżetu środków europejskich 
w łącznej kwocie 3318,3 tys. zł (20,2% zwiększenia planu) ustalono, że wnioskowanie o środki 
z rezerwy celowej poz. 98 wynikało z faktycznych potrzeb i było celowe. Po otrzymaniu decyzji 
wprowadzono zmiany w planie, a przyznane środki wykorzystano w 100,0%, zgodnie 
z przeznaczeniem wskazanym w tych decyzjach.  

Dane dotyczące wydatków budżetu środków europejskich w części 85/24 – województwo śląskie 
przedstawiono w załączniku nr 6.5. do niniejszej informacji (str. 52). 

                                                                    
 99  Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV i Zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych 

realizowane przez KW PSP oraz Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku 
przy ul. Kapitana Leopolda Janiego 1 realizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. 

100  Dalej: POIiŚ. 
101  Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowany przez j.s.t. 
102  Dalej: POWER. 
103  Rodzin zastępczych spokrewnionych, rodzin zastępczych niezawodowych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych 

domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. 
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3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
W wyniku badania rocznych łącznych sprawozdań dysponenta części 85/24 – województwo śląskie 
oraz sprawozdań jednostkowych dysponenta III stopnia (Urzędu) za 2020 r.: 

− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23); 

− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 

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

− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych 
ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy 
WPR)104;  

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

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

a także sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r.: 

− stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N); 

− stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z); 

ustalono, że zostały one sporządzone prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym oraz 
terminowo105 przekazane do odbiorców. Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez 
dysponenta części na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Sprawozdania jednostkowe Urzędu (dysponenta III stopnia) zostały sporządzone prawidłowo pod 
względem merytorycznym. Wykazane w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzania sprawozdań.   

                                                                    
104  Dysponent III stopnia nie sporządził sprawozdania Rb-28 Programy WPR, z uwagi na to, że nie planował i nie realizował 

wydatków, które winny być ujęte w tym sprawozdaniu.  
105  W terminach określonych: w załączniku nr 38 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, ze zm.); w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 704, ze zm.); w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), 
obowiązującego do 31 grudnia 2020 r. 
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4. USTALENIA INNYCH KONTROLI  
W wyniku kontroli P/20/012 Planowanie i wykorzystanie rezerw budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich, przeprowadzonej w Urzędzie za okres od stycznia 2019 r. do sierpnia 2020 r., 
NIK oceniła pozytywnie działania Wojewody Śląskiego w zakresie wnioskowania o środki z rezerwy 
ogólnej i rezerw celowych oraz planowania rezerwy, o której mowa w art. 140 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych, jak również w zakresie wykorzystania środków z tych rezerw. Kontrola 
wykazała, że Wojewoda Śląski utworzył w 2019 r. i 2020 r. rezerwę, o której mowa w art. 140 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych, przestrzegając limitu określonego w tym przepisie, jak również 
rzetelnie i bez zbędnej zwłoki (z wyjątkiem jednego przypadku) rozpatrywał wnioski o przyznanie 
środków z tej rezerwy, a o jej podziale zawiadamiał Ministra Finansów, zgodnie z wymogiem 
określonym w art. 156 ustawy o finansach publicznych. Wojewoda Śląski podejmował także rzetelne 
działania w ramach planowania rezerw celowych na 2019 r. i 2020 r. Wydatków, na które ujęto 
środki w ramach badanych rezerw celowych, nie można było zaplanować w budżecie Wojewody 
Śląskiego, jak również nie był możliwy ich szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej 
w okresie opracowywania projektów ustaw budżetowych na 2019 r. i 2020 r. Wnioskowanie 
o przyznanie środków z objętych badaniem rezerw celowych wynikało z faktycznych potrzeb, było 
zasadne i dotyczyło właściwych pozycji, jak również odbywało się w czasie umożliwiającym 
realizację zadań oraz dochowanie terminów podziału rezerw celowych przez Ministra Finansów, 
określonych w art. 154 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. O przyznanie środków z rezerwy 
ogólnej wnioskowano w przypadku wydatków niemożliwych do przewidzenia przez Wojewodę 
Śląskiego na etapie planowania wydatków na dany rok budżetowy, czy też na etapie prac komisji 
sejmowych przed uchwaleniem ustawy budżetowej. Przestrzegano przy tym zakazu określonego 
w art. 155 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Nie stwierdzono przypadków wykorzystania 
środków z rezerw niezgodnie z przeznaczeniem. Ustalone nieprawidłowości, z uwagi na ich skalę, nie 
miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność. Polegały one na niezapewnieniu przez 
Wojewodę Śląskiego bezzwłocznego wydania decyzji o podziale rezerwy, o której mowa w art. 140 
ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 12,0 tys. zł (0,3% wartości kwot wynikających 
z wniosków o przyznanie środków z ww. rezerwy złożonych w okresie objętym kontrolą) oraz 
przekazania do Prezesa Rady Ministrów  wniosku o przyznanie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 
1300,0 tys. zł (3,1% wartości kwot wynikających z wniosków o przyznanie środków z ww. rezerwy 
złożonych w okresie objętym kontrolą), jak również skierowaniu do Ministra Finansów wniosku 
o przyznanie środków z rezerwy celowej w kwocie 433,8 tys. zł (0,04% wartości kwot wynikających 
z wniosków o przyznanie środków z rezerw celowych złożonych w okresie objętym kontrolą), 
pomimo nieprzeprowadzenia uprzedniej analizy możliwości sfinansowania zadania z budżetu 
Wojewody Śląskiego (po odmowie przyznania środków zadanie sfinansowano w ramach tego 
budżetu). 

Kontrola P/20/090 Realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin ‘Za życiem’, 
przeprowadzona w Urzędzie za lata 2017–2019 i I półrocze 2020 r. (objęto nią również Urząd Miasta 
Rybnika, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku i Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Myszkowie), wykazała, że Wojewoda Śląski prawidłowo realizował kompleksowy program 
wsparcia dla rodzin "Za życiem" i podjął właściwe działania celem jego pełnego wdrożenia. 
Niezwłocznie przekazywał j.s.t. informacje uzyskane od ministra właściwego do spraw rodziny 
o możliwości uzyskania wsparcia finansowego na poszczególne działania programu, zapewnił 
prawidłowe rozpoznanie potrzeb finansowych j.s.t., niezwłocznie występował do Ministra Finansów 
o zwiększenie budżetu, zawierał umowy i przekazywał środki, jak również kontrolował realizację 
zadania poprzez weryfikację składanych sprawozdań. W ramach programu „Za życiem” w okresie 
objętym kontrola utworzono 97 miejsc dla osób ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz dziewięć mieszkań chronionych. Ze środków programu „Maluch+” zakwalifikowano 
do wsparcia wszystkie prawidłowo zgłoszone oferty dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc 
opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech, uwzględniające potrzeby dzieci z grupy docelowej. 
W okresie objętym kontrolą w województwie śląskim utworzono dwa domy dla matek z małymi 
dziećmi i kobiet w ciąży z łączną liczbą 35 miejsc oraz dofinansowano zakup wyposażenia do 
trzeciego, już istniejącego domu, w którym zapewniono 40 miejsc. Z utworzonych lub 
dofinansowanych w  ramach programu miejsc dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży 
skorzystało w okresie objętym kontrolą 368 osób. Wojewoda Śląski dysponował danymi 
dotyczącymi realizowanych przez powiatowe urzędy pracy działań w zakresie wspierania 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, członków rodzin opiekujących się osobą 
niepełnosprawną oraz aktywizowania osób bezrobotnych celem wsparcia opiekunów osób 
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niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych.  Z danych tych wynikało, 
że wsparcia udzielono tylko w ramach dwóch działań, obejmując nim 65 rodzin w ośmiu 
z 31 powiatowych urzędów pracy. Wojewoda Śląski gromadził dane o realizacji programu 
„Za życiem” i przedstawiał je corocznie w odpowiednich sprawozdaniach, jednakże nie prezentował 
w nich informacji o sposobie realizacji wszystkich 31 działań ujętych w tym programie i nie 
dokonywał bieżącej oceny poszczególnych instrumentów. Stwierdzono również, że nie 
przekazywano ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacji dotyczących rodzaju i liczby 
orzeczeń lub zaświadczeń dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, które 
korzystały z miejsc opieki dofinansowanych w ramach programu „Maluch+” oraz nie 
przeprowadzano z wymaganą częstotliwością (co najmniej raz na trzy lata) kompleksowych kontroli 
w  środowiskowych domach samopomocy. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
Kontrolę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęto 7 stycznia 2021 r., a wystąpienie pokontrolne 
podpisano 16 kwietnia 2021 r. i w tym samym dniu przekazano je do jednostki kontrolowanej. 
W wystąpieniu tym sformułowano, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, następujące 
uwagi: 

1. NIK zwraca uwagę na konieczność bieżącego ujmowania w księgach rachunkowych Urzędu 
należności z tytułu kosztów postępowania orzeczonych przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach, w celu zapewnienia prezentacji rzetelnych danych 
w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-N. 

2. NIK wskazuje również na potrzebę podejmowania działań zmierzających do zablokowania 
planowanych wydatków, w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazujących na to, że nie zostaną one 
zrealizowane w danym roku budżetowym. Podjęcie stosownej decyzji przez dysponenta części 
budżetowej umożliwia przeznaczenie środków na sfinansowanie innych zadań publicznych. 

3. NIK zauważa, że zobowiązania wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej 
winny być regulowane terminowo, w celu niedopuszczenia do wystąpienia odsetek z tytułu 
nieterminowych płatności. 

W piśmie z dnia 6 maja 2021 r. Wojewoda Śląski zgłosił zastrzeżenie do wystąpienie pokontrolnego. 
Zastrzeżenie dotyczyło stwierdzonej nieprawidłowości, polegającej na niepodjęciu działań w celu 
zablokowania planowanych wydatków (na dotację dla Samorządu Województwa Śląskiego 
na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu 
stosowania ustawowych ulg w takich przewozach), w sytuacji wystąpienia okoliczności 
wskazujących na to, że nie zostaną one w 2020 r. poniesione, co nie spełniało kryterium rzetelności. 
W dniu 25 maja 2021 r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej podjął uchwałę o oddaleniu 
zgłoszonego zastrzeżenia w całości. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/24 – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/24 – województwo śląskie dokonano stosując kryteria106 
oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku107. 

Dochody (D):      258 059,7 tys. zł  

Wydatki (W)108:     8 012 634,2 tys. zł  

Łączna kwota (G = D + W):    8 270 693,9 tys. zł   

Waga dochodów w łącznej kwocie:  (Wd = D : G): 0,0312  

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G): 0,9688 

Nieprawidłowość w dochodach:  

− nieujęcie w księgach rachunkowych Urzędu do właściwego okresu sprawozdawczego należności 
z tytułu kosztów postępowania orzeczonych przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach w łącznej kwocie 3,5 tys. zł (0,02% należności Urzędu 
pozostałych do zapłaty); 

Ocena cząstkowa dochodów (Od):   pozytywna (5) 

Nieprawidłowości w wydatkach:  

− nieterminowe wypłacenie zasiłku chorobowego w kwocie 1,8 tys. zł (poniżej 0,01% wydatków 
Urzędu i wydatków w części 85/24 – województwo śląskie) osobie zatrudnionej na podstawie 
umowy zlecenia, skutkujące naliczeniem odsetek w kwocie 47,00 zł; 

− niepodjęcie działań w celu zablokowania planowanych wydatków w łącznej kwocie 10 480,2 tys. zł 
(0,13% planu wydatków po zmianach w części 85/24 – województwo śląskie), w sytuacji 
wystąpienia okoliczności wskazujących na to, że nie zostaną one w 2020 r. poniesione; 

Ocena cząstkowa wydatków (Ow):   pozytywna (5) 

Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO109:  pozytywna (5 x 0,0312 + 5 x 0,9688 = 5) 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w sprawozdaniach za 2020 r./IV kwartał 2020 r. 

Opinia o sprawozdaniach:   pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

                                                                    
106  http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
107  Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
108  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich i z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku. 
109  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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6.2. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 85/24 – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 
5:3 5:4 

Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 334 558,9 275 152,0 258 059,7 77,1 93,8 

1. Dział 010 – Rolnictwo 
i łowiectwo 12 308,5 11 758,0 11 227,6 91,2 95,5 

1.1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne 3,6 2,0 2,9 80,6 145,0 

1.2. 
Rozdział 01023 – Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych 

233,8 95,0 119,9 51,3 126,2 

1.2.1. 

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

153,8 48,0 50,0 32,5 104,2 

1.3. 
Rozdział 01032 – Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

295,5 184,0 178,6 60,4 97,1 

1.3.1. § 0830 – Wpływy z usług 281,0 180,0 175,1 62,3 97,3 

1.4. 
Rozdział 01033  
– Wojewódzkie inspektoraty 
weterynarii 

194,8 187,0 174,3 89,5 93,2 

1.4.1. § 0830 – Wpływy z usług 186,2 180,0 168,2 90,3 93,4 

1.5. Rozdział 01034 – Powiatowe 
inspektoraty weterynarii 11 480,4 11 262,0 10 697,2 93,2 95,0 

1.5.1. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 11 087,2 10 939,0 10 338,3 93,2 94,5 

1.6. Rozdział 01041 – Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 19,3 1,0 1,6 8,3 160,0 

1.7. Rozdział 01095 – Pozostała 
działalność  81,1 27,0 53,1 65,5 196,7 

2. Dział 050 – Rybołówstwo 
i rybactwo  0,8 4,0 3,5 437,5 87,5 

2.1. 

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

0,8 4,0 3,5 437,5 87,5 

3. Dział 100 – Górnictwo 
i kopalnictwo 56,9 62,0 58,5 102,8 94,4 

3.1. Rozdział 10001 – Górnictwo węgla 
kamiennego 56,9 62,0 58,5 102,8 94,4 

4. Dział 500 – Handel  742,2 705,0 853,5 115,0 121,1 

4.1. Rozdział 50001 – Inspekcja 
Handlowa 742,2 705,0 853,5 115,0 121,1 

4.1.1. 

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

532,6 500,0 628,0 117,9 125,6 

5. Dział 600 – Transport i łączność  3 762,1 266,0 264,0 7,0 99,2 

5.1. Rozdział 60003 – Krajowe 
pasażerskie przewozy autobusowe 115,1 17,0 77,4 67,2 455,3 

5.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne 
wojewódzkie 0,0 0,0 -74,6 - - 
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5.3. Rozdział 60031 – Przejścia 
graniczne 0,3 0,0 3,4 1 133,3 - 

5.4. Rozdział 60055 – Inspekcja 
Transportu Drogowego 1 569,4 6,0 4,8 0,3 80,0 

5.5. Rozdział 60078 – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 1 618,8 103,0 137,7 8,5 133,7 

5.5.1. 

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

184,7 43,0 76,3 41,3 177,4 

5.6. Rozdział 60095 – Pozostała 
działalność  154,5 140,0 115,3 74,6 82,4 

5.6.1. 

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

154,5 140,0 114,7 74,2 81,9 

6. Dział 630 – Turystyka 22,0 30,0 24,4 110,9 81,3 

6.1. Rozdział 63095 – Pozostała 
działalność  22,0 30,0 24,4 110,9 81,3 

7. Dział 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa 208 346,1 170 363,0 157 170,1 75,4 92,3 

7.1. Rozdział 70005 – Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami 208 346,1 170 363,0 157 170,1 75,4 92,3 

7.1.1. 

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

206 207,8 168 803,0 157 053,1 76,2 93,0 

8. Dział 710 – Działalność usługowa 1 780,2 1 178,0 1 424,5 80,0 120,9 

8.1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu 
geodezji i kartografii 5,3 11,0 1,9 35,8 17,3 

8.2. Rozdział 71015 – Nadzór 
budowlany  1 763,0 1 165,0 1 420,0 80,5 121,9 

8.2.1. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 1 054,0 543,0 697,5 66,2 128,5 

8.3. Rozdział 71035 – Cmentarze 9,3 0,0 0,1 0,9 - 

8.4. Rozdział 71095 – Pozostała 
działalność 2,6 2,0 2,5 96,2 125,0 

9. Dział 750 – Administracja 
publiczna 28 001,1 16 585,0 15 174,8 54,2 91,5 

9.1. Rozdział 75011 – Urzędu 
wojewódzkie 27 942,5 16 520,0 15 141,2 54,2 91,7 

9.1.1. 
§ 0930 – Wpływy z opłat 
paszportowych oraz pozostałych 
opłat konsularnych 

21 195,4 10 000,0 8 090,9 38,2 80,9 

9.2. Rozdział 75045 – Kwalifikacja 
wojskowa  0,0 0,0 0,2 - - 

9.3. Rozdział 75046 – Komisje 
egzaminacyjne 58,6 65,0 33,4 57,0 51,4 
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10. Dział 752 – Obrona narodowa 0,3 0,0 4,8 1 600,0 - 

10.1. Rozdział 75295 – Pozostała 
działalność 0,3 0,0 4,8 1 600,0 - 

11. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1 161,7 159,0 221,6 19,1 139,4 

11.1. 
Rozdział 75410 – Komendy 
wojewódzkie Państwowej Straży 
Pożarnej 

730,7 30,0 30,9 4,2 103,0 

11.2. 
Rozdział 75411 – Komendy 
powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 

416,4 127,0 179,8 43,2 141,6 

11.2.1. 

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

406,2 90,0 118,7 29,2 131,9 

11.3. Rozdział 75416 – Straż gminna 
(miejska) 12,4 2,0 6,4 51,6 320,0 

11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie 
kryzysowe 0,0 0,0 4,5 - - 

12. Dział 755 – Wymiar 
sprawiedliwości 1,7 39,0 39,9 2 347,1 102,3 

12.1. Rozdział 75515 – Nieodpłatna 
pomoc prawna 1,7 39,0 39,9 2 347,1 102,3 

13. 

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

0,0 0,0 139,9 - - 

13.1. Rozdział 75619 – Wpływy 
z różnych rozliczeń 0,0 0,0 139,9 - - 

13.1.1. 

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

0,0 0,0 139,9 - - 

14. Dział 758 – Różne rozliczenia 2,2 0,0 1,2 54,5 - 

14.1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia 
finansowe  0,3 0,0 1,2 400,0 - 

15. Dział 801 – Oświata 
i wychowanie 392,0 323,0 327,1 83,4 101,3 

15.1. Rozdział 80101 – Szkoły 
podstawowe 69,5 21,0 21,0 30,2 100,0 

15.2. Rozdział 80102 – Szkoły 
podstawowe specjalne 10,0 3,0 2,8 28,0 93,3 

15.3. 
Rozdział 80103 – Oddziały 
przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

13,7 0,0 0,3 2,2 - 

15.4. Rozdział 80104 – Przedszkola 56,2 113,0 111,0 197,5 98,2 
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15.4.1. 

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

56,1 110,0 110,9 197,7 100,8 

15.5. Rozdział 80110 – Gimnazja  9,8 2,0 1,9 19,4 95,0 

15.6. Rozdział 80115 – Technika 0,4 2,0 2,1 525,0 105,0 

15.7. Rozdział 80120 – Licea 
ogólnokształcące 3,9 0,0 0,2 5,1 - 

15.8. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty 150,3 96,0 88,6 58,9 92,3 

15.9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 
i przedszkolne  2,5 18,0 17,5 700,0 97,2 

15.10. 

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

48,5 37,0 36,9 76,1 99,7 

15.11. Rozdział 80195 – Pozostała 
działalność 23,6 31,0 44,8 189,8 144,5 

16. Dział 851 – Ochrona zdrowia 13 413,0 9 551,0 8 835,1 65,9 92,5 

16.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 0,0 20,0 19,7 - 98,5 

16.2. Rozdział 85132 – Inspekcja 
Sanitarna 12 014,2 7 970,0 7 066,6 58,8 88,7 

16.2.1. § 0830 – Wpływy z usług 8 978,8 583,1 4 963,1 55,3 851,2 

16.3. Rozdział 85133 – Inspekcja 
Farmaceutyczna 800,9 808,0 997,1 124,5 123,4 

16.3.1. 

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

326,7 320,0 466,0 142,6 145,6 

16.4. Rozdział 85141  
– Ratownictwo medyczne 477,5 249,0 282,9 59,2 113,6 

16.4.1. 

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

304,5 394,0 354,1 116,3 89,9 

16.5. 

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

164,0 110,0 114,7 69,9 104,3 
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16.5.1. 

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

164,0 110,0 114,2 69,6 103,8 

16.6. Rozdział 85195 – Pozostała 
działalność  -43,6 394,0 354,1 - 89,9 

16.6.1. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 332,5 370,0 309,6 93,1 83,7 

17. Dział 852 – Pomoc społeczna  2 477,7 2 900,0 2 679,7 108,2 92,4 

17.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy 
społecznej 32,0 4,0 5,1 15,9 127,5 

17.2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 933,3 922,0 844,0 90,4 91,5 

17.2.1. 

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

920,1 914,0 836,6 90,9 91,5 

17.3. 
Rozdział 85205 – Zadania 
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

0,0 1,0 3,5 - 350,0 

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 

29,9 35,0 30,8 103,0 88,0 

17.5. 

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

232,3 300,0 202,6 87,2 67,5 

17.5.1. 

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

225,9 300,0 202,6 89,7 67,5 

17.6. Rozdział 85215 – Dodatki 
mieszkaniowe  1,2 2,0 3,5 291,7 175,0 

17.7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 603,6 725,0 467,3 77,4 64,5 

17.7.1. 

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

597,3 725,0 467,3 78,2 64,5 

17.8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy 
społecznej 48,1 7,0 20,3 42,2 290,0 
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17.9. 

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

0,0 104,0 106,5 - 102,4 

17.9.1. 

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

0,0 103,0 102,9 _ 99,9 

17.10. 
Rozdział 85228 – Usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

419,5 439,0 564,1 134,5 128,5 

17.10.1. 

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

406,3 427,0 552,7 136,0 129,4 

17.11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie 
dożywiania 46,8 247,0 240,2 513,2 97,2 

17.11.1. 
§ 2950 – Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności 

18,2 194,0 207,7 1 141,2 107,1 

17.12. Rozdział 85278 – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych 3,2 1,0 1,4 43,8 140,0 

17.13. Rozdział 85295 – Pozostała 
działalność  127,8 113,0 190,4 149,0 168,5 

17.13.1. 

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

127,0 111,0 187,1 147,3 168,6 

18. Dział 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 3 219,4 2 489,0 2 646,3 82,2 106,3 

18.1. Rozdział 85321 – Zespoły 
ds. orzekania o niepełnosprawności 479,9 444,0 450,6 93,9 101,5 

18.1.1. 

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

474,9 441,0 447,3 94,2 101,4 

18.2. Rozdział 85333 – Powiatowe 
urzędy pracy 2 739,5 2 045,0 2 195,7 80,1 107,4 

18.2.1. § 0690 – Wpływy z różnych opłat 2 686,8 2 000,0 2 133,0 79,4 106,7 

19. Dział 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza  33,9 90,0 116,7 344,2 129,7 

19.1. 

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

0,0 1,0 1,0 - 100,0 
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19.2. 
Rozdział 85415 – Pomoc 
materialna dla uczniów 
o charakterze socjalnym  

33,9 88,0 114,7 338,3 130,3 

19.2.1. 

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

24,8 40,0 66,9 269,8 167,3 

19.3. Rozdział 85495 – Pozostała 
działalność 0,0 1,0 1,0 - 100,0 

20. Dział 855 – Rodzina 58 613,0 58 283,0 56 496,5 96,4 96,9 

20.1. Rozdział 85501 – Świadczenie 
wychowawcze 4 852,5 5 273,0 3 070,8 63,3 58,2 

20.1.1. 

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

4 365,7 5 000,0 2 528,8 57,9 50,6 

20.2. 

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

53 392,3 52 423,0 52 421,7 98,2 100,0 

20.2.1. 

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

45 288,8 45 000,0 44 185,3 97,6 98,2 

20.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej 
Rodziny 10,7 13,0 19,5 182,2 150,0 

20.4. Rozdział 85504 – Wspieranie 
rodziny  52,7 35,0 26,7 50,7 76,3 

20.5. Rozdział 85505 – Tworzenie 
i funkcjonowanie żłobków 212,7 468,0 832,6 391,4 177,9 

20.5.1. 
§ 2950 – Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności 

176,0 312,0 657,6 373,6 210,8 

20.6. 
Rozdział 85506 – Tworzenie 
i funkcjonowanie klubów 
dziecięcych  

9,1 13,0 63,5 697,8 488,5 

20.7. Rozdział 85507 – Dzienni 
opiekunowie  0,0 0,0 15,5 - - 

20.8. Rozdział 85508 – Rodziny 
zastępcze 16,5 11,0 12,0 72,7 109,1 

20.9. Rozdział 85509 – Działalność 
ośrodków adopcyjnych 47,7 15,0 14,6 30,6 97,3 

20.10. 
Rozdział 85510 – Działalność 
placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych 

0,0 1,0 10,0 - 1 000,0 
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20.11. 

Rozdział 85513 – Składki 
na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

15,9 30,0 8,1 50,9 27,0 

20.12. 

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

0,0 0,0 0,9 - - 

20.13. Rozdział 85595 – Pozostała 
działalność  2,3 1,0 0,6 26,1 60,0 

21. 
Dział 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

216,9 359,0 343,1 158,2 95,6 

21.1. Rozdział 90007  
– Zmniejszenie hałasu i wibracji 24,1 20,0 19,7 81,7 98,5 

21.2. Rozdział 90014 – Inspekcja 
Ochrony Środowiska 185,6 324,0 307,3 165,6 94,8 

21.2.1. 
§ 0540 – Wpływy z opłat i kar 
za substancje zubożające warstwę 
ozonową 

56,3 100,0 92,8 164,8 92,8 

21.2.2. 
§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych 
od osób fizycznych 

87,3 80,0 100,0 114,5 125,0 

21.2.3. 

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

8,8 120,0 94,1 1 069,3 78,4 

21.3. 
Rozdział 90026 – Pozostałe 
działania związane z gospodarką 
odpadami 

6,8 15,0 15,7 230,9 104,7 

21.4. Rozdział 90095 – Pozostała 
działalność 0,0 0,0 0,4 - - 

22. Dział 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego  7,0 8,0 6,9 98,6 86,3 

22.1. 
Rozdział 92121  
– Wojewódzkie Urzędy Ochrony 
Zabytków 

7,0 8,0 6,9 98,6 86,3 

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

1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.). 
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6.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/24 – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

Ogółem, w tym: 6 650 843,2 7 540 222,0 8 105 912,7 7 997 136,9 16 464,8 120,2 106,1 98,7 

1. Dział 010  
– Rolnictwo i łowiectwo 98 296,9 78 446,0 118 033,0 115 180,2 0,0 117,2 146,8 97,6 

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

7 265,4 16 471,0 17 920,7 17 778,6 0,0 244,7 107,9 99,2 

1.1.1 § 2058 – Dotacja celowa 
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 

4 013,3 5 478,0 6 654,2 6 645,1 0,0 165,6 121,3 99,9 

1.2 Rozdział 01009  
– Spółki wodne 1 820,5 177,0 1 830,0 1 830,0 0,0 100,5 1033,9 100,0 

1.2.1 § 2580 – Dotacja 
podmiotowa z budżetu dla 
jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych 

1 820,5 177,0 1 830,0 1 830,0 0,0 100,5 1 033,9 100,0 

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

4 948,3 821,0 10 013,4 8 850,2 0,0 178,9 1 078,0 88,4 

1.3.1. § 4300 – Zakup usług 
pozostałych 1 503,9 0,0 0,0 3 551,6 0,0 236,2 - - 

1.4 Rozdział 01023  
– Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych 

2 399,3 2 606,0 2 868,0 2 837,7 0,0 118,3 108,9 98,9 

1.4.1. § 4020  
– Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

1 343,5 1 498,0 1 808,2 1 783,3 0,0 132,7 119,0 98,6 

1.5. Rozdział 01032  
– Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

9 105,7 9 589,0 9 790,6 9 631,2 0,0 105,8 100,4 98,4 

1.5.1. § 4020  
– Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

5 296,6 6 089,0 5 817,5 5 781,8 0,0 109,2 95,0 99,4 

1.6. Rozdział 01033  
– Wojewódzkie 
inspektoraty weterynarii 

14 213,4 12 247,0 13 356,1 13 227,4 0,0 93,1 108,0 99,0 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

1.6.1. § 4020  
– Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

5 826,5 6 661,0 6 620,8 6 620,7 0,0 113,6 99,4 100,0 

1.7. Rozdział 1034  
– Powiatowe inspektoraty 
weterynarii 

29 017,0 29 956,0 31 971,0 30 957,7 0,0 106,7 103,3 96,8 

1.7.1. § 4020  
– Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

11 488,0 12 868,0 13 005,4 13 002,0 0,0 113,2 101,0 100,0 

1.8. Rozdział 01041  
– Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

4 804,5 5 604,0 4 057,8 3 886,4 0,0 80,9 69,4 95,8 

1.8.1. § 2058 – Dotacja celowa 
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 

2 804,3 3 127,0 2 418,0 2 338,1 0,0 83,4 74,8 96,7 

1.9. Rozdział 01095  
– Pozostała działalność 24 722,6 975,0 26 225,4 26 181,0 0,0 105,9 2 685,2 99,8 

1.9.1 § 2010 – Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym) ustawami 

23 034,9 0,0 23 579,5 23 569,0 0,0 102,3 - 100,0 

2. Dział 600  
– Transport i łączność 84 263,9 39 793,0 43 337,9 32 144,0 824,1 38,0 81,0 74,0 

2.1. Rozdział 60003  
– Krajowe pasażerskie 
przewozy autobusowe 

23 387,9 27 000,0 24 450,0 14 309,8 0,0 61,2 53,0 58,5 

2.1.1 § 2210 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez samorząd 
województwa 

23 387,9 27 000,0 24 450,0 14 309,8 0,0 61,2 53,0 58,5 

2.2. Rozdział 60013  
– Drogi publiczne 
wojewódzkie 

17 268,7 0,0 688,4 688,4 140,8 4,0 - 100,0 

2.2.1 § 6530 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
samorządu województwa 

17 268,7 0,0 688,4 688,4 140,8 4,0 - 100,0 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

2.3. Rozdział 60014  
– Drogi publiczne 
powiatowe 

0,0 0,0 140,5 140,5 0,0 - - 100,0 

2.3.1 § 6530 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
powiatu 

0,0 0,0 140,5 140,5 0,0 
 

- 

 

- 100,0 

2.4. Rozdział 60031  
– Przejścia graniczne 2 701,6 3 974,0 6 148,3 5 293,7 683,3 195,9 133,2 86,1 

2.4.1 § 6060 – Wydatki 
na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

241,1 1 719,0 3 345,3 2 760,6 635,9 1 145,0 160,6 82,5 

2.5. Rozdział 60055  
– Inspekcja Transportu 
Drogowego 

7 569,0 8 028,0 8 290,0 8 172,4 0,0 108,0 101,8 98,6 

2.5.1. § 4020  
– Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

3 985,4 4 409,0 4 467,5 4 398,2 0,0 110,4 99,8 98,4 

2.6. Rozdział 60078  
– Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

32 606,2 0,0 2 243,5 2 198,9 0,0 6,7 - 98,0 

2.6.1. § 6430 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
powiatu 

8 239,0 0,0 2 163,5 2 163,5 0,0 26,3 - 100,0 

2.7. Rozdział 60095  
– Pozostała działalność 730,4 791,0 1 377,2 1 340,3 0,0 183,5 169,4 97,3 

2.7.1. § 2110 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

584,4 645,0 647,9 647,9 0,0 110,9 100,4 100,0 

2.7.2. § 2210 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez samorząd 
województwa 

146,0 146,0 706,0 669,0 0,0 458,2 458,2 94,8 

3. Dział 750  
– Administracja 
publiczna 

153 484,4 165 765,0 183 242,6 173 753,7 0,0 113,2 104,8 94,8 

3.1. Rozdział 75011  
– Urzędy wojewódzkie 143 955,2 153 216,0 171 102,7 163 218,3 0,0 113,4 106,5 95,4 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

3.1.1. § 2010 – Dotacje celowe 
przekazane z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminom 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym) ustawami 

44 055,8 44 635,0 46 317,6 42 062,3 0,0 95,5 94,2 90,8 

3.1.2. § 4020  
– Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

50 803,9 57 433,0 56 444,4 55 473,9 0,0 109,2 96,6 98,3 

3.2. Rozdział 75018  
– Urzędy marszałkowskie 47,5 60,0 60,0 47,0 0,0 98,9 78,3 78,3 

3.3. Rozdział 75045  
– Kwalifikacja wojskowa 1 599,1 1 847,0 1 177,1 770,3 0,0 48,2 41,7 65,4 

3.3.1. § 2110 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

1 379,2 854,0 813,4 409,0 0,0 29,7 47,9 50,3 

3.4. Rozdział 75046  
– Komisje egzaminacyjne 37,9 50,0 50,0 17,4 0,0 45,9 34,8 34,8 

3.5. Rozdział 75081  
– System powiadamiania 
ratunkowego 

7 412,6 10 370,0 10 344,0 9 204,1 0,0 124,2 88,8 89,0 

3.5.1. § 4010  
– Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

5 309,0 7 441,0 7 674,9 6 745,8 0,0 127,1 90,7 87,9 

3.6. Rozdział 75084  
– Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad dialogu 
społecznego 

196,1 201,0 201,0 193,7 0,0 98,8 96,4 96,4 

3.6.1. § 2210 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez samorząd 
województwa 

196,1 201,0 201,0 193,7 0,0 98,8 96,4 96,4 

3.7. Rozdział 75095  
– Pozostała działalność 235,9 21,0 307,8 302,9 0,0 128,4 1 442,4 98,4 

4. Dział 754  
– Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

327 165,2 330 367,0 380 353,0 379 936,2 5 139,4 116,1 115,0 99,9 

4.1. Rozdział 75410  
– Komendy wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

26 267,9 18 141,0 28 062,1 28 048,5 819,4 106,8 154,6 100,0 

4.1.1. § 4210 – Zakup 
materiałów i wyposażenia 3 692,0 0,0 0,0 5 978,8 0,0 161,9 - - 

4.1.2. § 6060 – Wydatki na 
zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

7 674,6 950,0 7 278,8 7 278,7 819,4 94,8 766,2 100,0 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

4.2. Rozdział 75411  
– Komendy powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

297 854,6 310 221,0 345 479,5 345 300,1 4 320,0 115,9 111,3 99,9 

4.2.1. § 2110 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

285 919,5 298 437,0 326 794,0 326 636,5 320,0 114,2 109,4 100,0 

4.3. Rozdział  75414  
– Obrona cywilna 1 018,0 1 165,0 2 104,9 2 049,2 0,0 201,3 175,9 97,4 

4.3.1. § 4210 – Zakup 
materiałów i wyposażenia 196,3 0,0 0,0 847,9 0,0 431,9 - - 

4.4. Rozdział 75415  
– Zadania ratownictwa 
górskiego i wodnego  

80,0 55,0 55,0 55,0 0,0 68,8 100,0 100,0 

4.5. Rozdział 75421  
– Zarządzanie kryzysowe 1 282,3 585,0 4 384,2 4 236,6 0,0 330,4 724,2 96,6 

4.5.1. § 4210 – Zakup 
materiałów i wyposażenia 181,1 0,0 0,0 2 425,1 0,0 1 339,1 - - 

4.6. Rozdział 75495  
– Pozostała działalność 422,4 200,0 267,2 246,7 0,0 58,4 123,4 92,3 

5. Dział 801 - Oświata i 
wychowanie 230 023,4 34 679,0 251 541,8 248 805,5 0,0 108,2 717,5 98,9 

5.1. Rozdział 80101  
– Szkoły podstawowe 4 710,1 0,0 4 278,8 3 878,4 0,0 82,3 - 90,6 

5.1.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

3 713,9 0,0 1 724,1 1 721,0 0,0 46,3 - 99,8 

5.1.2. § 6330 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

275,7 0,0 2 305,0 1 907,8 0,0 692,0 - 827,7 

5.2. Rozdział 80102  
– Szkoły podstawowe 
specjalne 

368,0 0,0 61,9 61,9 0,0 16,8 - 100,0 

5.3. Rozdział 80103  
– Oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych 

7 781,8 0,0 7 968,7 7 947,4 0,0 102,1 - 99,7 

5.3.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

7 773,4 0,0 7 950,1 7 928,8 0,0 102,0 - 99,7 

5.4. Rozdział 80104  
– Przedszkola 152 398,7 0,0 159 013,0 158 968,7 0,0 104,3 - 100,0 



Załączniki 

41 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

5.4.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

152 299,7 0,0 158 983,0 158 956,6 0,0 104,4 - 100,0 

5.5. Rozdział 80105  
– Przedszkola specjalne 131,9 0,0 166,0 166,0 0,0 125,9 - 100,0 

5.5.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

102,4 0,0 141,7 141,7 0,0 138,4 
 

 

- 

100,0 

5.6. Rozdział 80106  
– Inne formy wychowania 
przedszkolnego 

402,6 0,0 384,0 383,0 0,0 95,1 - 99,7 

5.6.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

402,6 0,0 384,0 383,0 0,0 95,1 
 

 

- 

99,7 

5.7. Rozdział 80115  
– Technika 166,5 0,0 1 364,0 1 345,2 0,0 807,9 - 98,6 

5.7.1. § 2130 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
powiatu 

166,5 0,0 1 202,0 1 200,3 0,0 720,9 - 99,9 

5.8. Rozdział 80117  
– Branżowe szkoły  
I i II stopnia 

0,0 0,0 336,0 332,0 0,0 - - 98,8 

5.8.1. § 2130 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
powiatu 

0,0 0,0 308,0 308,0 0,0 - - 100,0 

5.9. Rozdział 80120  
– Licea ogólnokształcące 193,1 0,0 1 585,9 1 578,0 0,0 817,2 - 99,5 

5.9.1. § 2130 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
powiatu 

118,5 0,0 1 163,9 1 161,9 0,0 980,5 - 99,8 

5.10. Rozdział 80121  
– Licea ogólnokształcące 
specjalne 

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

5.11. Rozdział 80132  
– Szkoły artystyczne 14,0 0,0 54,0 54,0 0,0 385,7 - 100,0 

5.12. Rozdział 80134  
– Szkoły zawodowe 
specjalne 

0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 - - 100,0 

5.13. Rozdział 80136  
– Kuratoria oświaty 21 919,0 24 774,0 24 279,0 23 483,3 0,0 107,1 94,8 96,7 

5.13.1. § 4020  
– Wynagrodzenia osobowe 
członków korpusu służby 
cywilnej 

13 795,5 15 747,0 15 465,0 15 023,0 0,0 108,9 95,4 97,1 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

5.14. Rozdział 80146  
– Dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 

3 220,7 8 571,0 2 712,5 2 678,0 0,0 83,1 31,2 98,7 

5.14.1. § 2220 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące realizowane przez 
samorząd województwa 
na podstawie porozumień 
z organami administracji 
rządowej 

156,3 0,0 1 343,3 1 319,7 0,0 844,3 - 98,2 

5.15. Rozdział 80147  
– Biblioteki pedagogiczne 23,0 0,0 23,0 23,0 0,0 100,0 - 100,0 

5.16. Rozdział 80148  
– Stołówki szkolne 
i przedszkolne 

4 042,6 0,0 4 155,3 4 040,6 0,0 100,0 - 97,2 

5.16.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

3 813,9 0,0 3 874,3 3 761,2 0,0 98,6 - 97,1 

5.17. Rozdział 80149  
– Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
i innych formach 
wychowania 
przedszkolnego 

1 766,2 0,0 1 900,7 1 900,0 0,0 107,6 - 100,0 

5.17.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

1 732,5 0,0 1 879,1 1 878,9 0,0 108,5 - 100,0 

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

31 161,1 0,0 41 810,7 40 598,0 0,0 130,3 - 97,1 

5.18.1. § 2010 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym) ustawami 

29 582,8 0,0 39 631 830,7 38 668,5 0,0 130,7 - 97,6 

5.19. Rozdział 80195  
– Pozostała działalność 
 
 

1 724,1 1 334,0 1 335,3 1 255,0 0,0 72,8 94,1 94,0 

6. Dział 851   
– Ochrona zdrowia 395 504,4 431 536,0 512 835,3 509 271,4 5 382,6 128,8 118,0 99,3 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

6.1. Rozdział 85111  
– Szpitale ogólne 3 829,0 0,0 17 085,9 16 982,7 3 763,4 443,5 - 99,4 

6.1.1. § 6410 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
z zakresu administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 

0,0 0,0 2 896,4 2 893,6 0,0 - - 99,9 

6.1.2. § 6430 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych 
powiat 

1 656,7 0,0 5388,6 5 294,5 2261,9 319,6 - - 

6.2. Rozdział 85132  
– Inspekcja Sanitarna 108 248,0 118 148,0 164 559,3 163 385,9 629,0 150,9 138,3 99,3 

6.2.1. § 4010  
– Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

71 612,5 80 978,0 92 140,7 9 182,8 0,0 12,8 11,3 10,0 

6.3. Rozdział 85133  
– Inspekcja 
Farmaceutyczna 

2 869,5 3 148,0 2 879,2 2 799,2 0,0 97,6 88,9 97,2 

6.4. Rozdział 85141  
– Ratownictwo medyczne 227 019,8 257 759,0 258 706,3 257 750,8 0,0 113,5 100,0 99,6 

6.4.1. § 2840 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na finansowanie 
lub dofinansowanie 
ustawowo określonych 
zadań bieżących 
realizowanych przez 
pozostałe jednostki 
sektora finansów 
publicznych 

227 019,8 257 759,0 256 829,8 255 874,3 0,0 112,7 99,3 99,6 

6.5. Rozdział 85144  
– System Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego 

125,9 177,0 177,0 142,9 0,0 113,5 80,7 80,7 

6.6. Rozdział 85152  
– Zapobieganie 
i zwalczanie AIDS 

6,6 10,0 4,5 4,5 0,0 68,2 45,0 100,0 

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

50 425,9 50 054,0 57 764,6 57 025,6 0,0 113,1 113,9 98,7 

6.7.1. § 2110 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane 
przez powiat 

50 146,5 49 806,0 57 489,9 56 769,8 0,0 113,2 114,0 98,7 

6.8. Rozdział 85195   
– Pozostała działalność 2 979,7 2 240,0 11 658,5 11 179,8 990,2 375,2 499,1 95,9 

7. Dział 852 – Pomoc 
społeczna 376 623,3 333 693,0 403 290,2 379 970,2 556,2 100,9 113,9 94,2 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

7.1. Rozdział 85202  
– Domy pomocy społecznej 83 158,8 74 084,0 91 090,5 90 111,8 0,0 108,4 121,6 98,9 

7.1.1. § 2130 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
bieżących zadań własnych 
powiatu 

83 156,4 74 084,0 90482,4 89 505,2 0,0 107,6 120,8 98,9 

7.2. Rozdział 85203  
– Ośrodki wsparcia 41 021,6 43 423,0 45 715,4 43 607,8 0,0 106,3 100,4 95,4 

7.2.1. § 2010 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym) ustawami 

22 768,9 24 942,0 24 295,7 23 365,4 0,0 102,6 93,7 96,2 

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

2 035,3 2 057,0 2 052,1 1 919,6 0,0 94,3 93,3 93,5 

7.4. 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 

8 155,3 8 722,0 8 360,3 7 915,6 0,0 97,1 90,8 94,7 

 § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

8 155,1 8 722,0 8 360,3 7 915,6 0,0 97,1 90,8 94,7 

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

47 073,9 52 266,0 49 524,1 47 023,8 0,0 99,9 90,0 95,0 

7.5.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

46 611,0 52 266,0 48 927,9 46 477,1 0,0 99,7 88,9 95,0 

7.6. Rozdział 85215  
– Dodatki mieszkaniowe 2 244,3 0,0 1 943,7 1 855,7 0,0 82,7 - 95,5 

7.7. Rozdział 85216  
– Zasiłki stałe 92 191,6 72 243,0 91 256,7 88 885,2 0,0 96,4 123,0 97,4 

7.7.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

92 191,6 72 243,0 91 256,7 88 885,2 0,0 96,4 123,0 97,4 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

7.8. Rozdział 85218  
– Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

48,5 0,0 49,6 45,5 0,0 93,8 - 91,7 

7.9. Rozdział 85219  
– Ośrodki pomocy 
społecznej 

54 139,3 48 554,0 54 518,5 54 160,5 0,0 100,0 111,5 99,3 

7.9.1. § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa  
na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków 
gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

51 755,2 47 506,0 51 783,9 51 505,7 0,0 99,5 108,4 99,5 

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

435,9 0,0 317,3 287,8 0,0 66,0 - 90,7 

7.11. Rozdział 85228  
– Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

6 583,7 5 063,0 7 311,0 6 589,4 0,0 100,1 130,1 90,1 

7.11.1 § 2010 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym) ustawami 

6 333,6 5 063,0 6 676,6 6 033,6 0,0 95,3 119,2 90,4 

7.12. Rozdział 85230  
– Pomoc w zakresie 
dożywiania 

31 062,0 26 331,0 30 975,3 29 310,3 0,0 94,4 111,3 94,6 

7.12.1 § 2030 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, 
związków powiatowo- 
-gminnych) 

31 062,0 26 331,0 30 975,3 29 310,3 0,0 94,4 111,3 94,6 

7.13. Rozdział 85231  
– Pomoc dla 
cudzoziemców 

29,0 50,0 11,0 10,3 0,0 35,5 20,6 93,6 

7.14. Rozdział 85278  
– Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

264,2 0,0 667,3 647,3 0,0 245,0 - 97,0 

7.15. Rozdział 85295  
– Pozostała działalność 8 180,8 900,0 19 497,4 7 599,6 556,2 92,9 844,4 39,0 

8. Dział 855 – Rodzina 4 815 208,8 6 005 260,0 6 048 919,4 6 000 122,3 4 562,4 124,6 99,9 99,2 
8.1. Rozdział 85501  

– Świadczenie 
wychowawcze 

3 326 825,8 4 542 432,0 4 486 249,1 4 468 802,4 0,0 134,3 98,4 99,6 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

8.1.1. § 2060 – Dotacja celowa 
otrzymana 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 

3 326 775,0 4 542 432,0 4 486 249,1 4 468 802,4 0,0 134,3 98,4 99,6 

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

1 244 650,1 1 247 613,0 1 301 148,9 1 277 814,3 0,0 102,7 102,4 98,2 

8.2.1. § 2010 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym) ustawami 

1 244 650,1 1 247 613,0 1 301 148,9 1 277 814,3 0,0 102,7 102,4 98,2 

8.3. Rozdział 85503  
– Karta Dużej Rodziny  291,0 0,0 167,4 130,3 0,0 44,8 - 77,8 

8.4. Rozdział 85504  
– Wspieranie rodziny 159 572,2 149 709,0 158 977,4 156 246,0 0,0 97,9 104,4 98,3 

8.4.1. § 2010 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym) ustawami 

152 408,7 147 375,0 153 729,4 151 372,5 0,0 99,3 102,7 98,5 

8.5. Rozdział 85505  
– Tworzenie 
i funkcjonowanie żłobków 

16 357,6 0,0 27 784,5 24 141,8 4 334,4 147,6 - 86,9 

8.5.1. § 2830 – Dotacja celowa z 
budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom 
niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

8 246,3 0,0 13 601,6 10 697,0 579,8 129,7 - 78,6 

8.6. Rozdział 85506   
– Tworzenie 
i funkcjonowanie klubów 
dziecięcych 

1 958,7 0,0 3 580,3 2 988,7 228,0 152,6 - 83,5 

8.7. Rozdział 85507  
– Dzienni opiekunowie 305,9 0,0 521,2 342,2 0,0 111,9 - 65,7 

8.8. Rozdział 85508  
– Rodziny zastępcze 41 080,1 37 501,0 37 666,8 37 485,2 0,0 91,2 100,0 99,5 



Załączniki 

47 
 

Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

8.8.1 § 2160 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
zlecone powiatom, 
związane z realizacją 
dodatku wychowawczego, 
dodatku do zryczałtowanej 
kwoty oraz dodatku 
w wysokości świadczenia 
wychowawczego 
stanowiących pomoc 
państwa w wychowywaniu 
dzieci 

37 888,0 37 501,0 37 649,8 37 474,4 0,0 98,9 99,9 99,5 

8.9. Rozdział 85509  
– Działalność ośrodków 
adopcyjnych 

4 558,7 3 797,0 4 370,6 4 301,7 0,0 94,4 113,3 98,4 

8.10. Rozdział 85510  
– Działalność placówek 
opiekuńczo- 
-wychowawczych 

6 539,8 12 276,0 12 701,3 12 615,3 0,0 192,9 102,8 99,3 

8.10.1 § 2160 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na zadania 
bieżące z zakresu 
administracji rządowej 
zlecone powiatom, 
związane z realizacją 
dodatku wychowawczego, 
dodatku do zryczałtowanej 
kwoty oraz dodatku 
w wysokości świadczenia 
wychowawczego 
stanowiących pomoc 
państwa w wychowywaniu 
dzieci 

6 384,7 12 276,0 12 514,4 12 428,5 0,0 194,7 101,2 99,3 

8.11. 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 

8 913,5 7 326,0 11 530,8 11 170,3 0,0 125,3 152,5 96,9 

8.11.1 

§ 2010 – Dotacja celowa 
otrzymana z budżetu 
państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej 
oraz innych zadań 
zleconych gminie 
(związkom gmin, 
związkom powiatowo- 
-gminnym) ustawami 

8 913,5 7 326,0 11 530,8 11 170,3 0,0 125,3 152,5 96,9 
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Lp. Wyszczególnienie 

2019 2020 

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

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga-
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 

8.12. 

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

4 035,1 4 427,0 4 038,0 3 914,4 0,0 97,0 88,4 96,9 

8.13. 
Rozdział 85595   
– Pozostała działalność 120,3 179,0 183,1 169,7 0,0 141,1 94,8 92,7 

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

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

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

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

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

08:05 
Przeciętne 
zatrudnie- 

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb–701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-nie  

wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto na 1 
pełnozatru- 

dnionego 

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

Ogółem wg statusu zatrudnienia3), 
w tym: 3 634 228 869,2 5 248,33 3 646 267 590,6 6 116,08 116,5 

Ogółem status 01 1 815 99 189,8 4 554,17 1 797 124 560,3 5 776,31 126,8 
Ogółem status 02 3 388,6 10 793,94 3 376,5 10 458,97 96,9 
Ogółem status 03 1 721 120 319,2 5 826,03 1 753 132 821,2 6 314,00 108,4 

Ogółem status 10 (w 2019 r. status 11)  95 8 971,6 7 869,81 93 9 832,5 8 810,46 112,0 
1. Dział 010 – Rolnictwo 

i łowiectwo  445 28 052,1 5 253,19 452 31 611,9 5 828,15 110,9 

1.1. Rozdział 01023 – Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

27 1 636,0 5 049,33 26 1 990,1 6 378,60 126,3 

 status 01 2 207,2 8 631,50 1 113,2 9 431,83 109,3 

 status 03 25 1 428,8 4 762,75 25 1 876,9 6 256,47 131,4 
1.2. Rozdział 01032 – Inspekcja 

Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

94 6 168,7 5 468,68 98 6 621,6 5 630,65 103,0 

 status 01 7 461,9 5 498,63 5 382,6 6 377,50 116,0 

 status 03 87 5 706,8 5 466,27 93 6 239,0 5 590,50 102,3 
1.3. Rozdział 01033  

– Wojewódzkie 
inspektoraty weterynarii 

128 7 463,6 4 859,10 128 8 475,1 5 517,59 113,6 

 status 01 33 1 275,8 3 221,70 33 1 426,0 3 600,94 111,8 
 status 03 95 6 187,8 5 427,88 95 7 049,1 6 183,39 113,9 
1.4. Rozdział 01034  

– Powiatowe inspektoraty 
weterynarii 

192 1 2530 5 438,37 196 14 225,3 6 048,17 111,2 

 status 01 9 349,3 3 234,06 9 416,0 3 852,30 119,1 
 status 03 183 12 180,7 5 546,78 187 13 809,2 6 153,85 110,9 
1.5. Rozdział 01095 – Pozostała 

działalność 4 253,8 5 287,85 4 299,8 6 245,87 118,1 

 status 01 4 253,8 5 287,85 4 299,8 6 245,87 118,1 
2. Dział 050 – Rybołówstwo 

i rybactwo 13 811,2 5 199,99 13 952,2 6 103,72 117,4 

2.1. Rozdział 05003  
– Państwowa Straż Rybacka 13 811,2 5 199,99 13 952,2 6 103,72 117,4 

 status 01 13 811,2 5 199,99 13 952,2 6 103,72 117,4 
3. Dział 500 – Handel 83 5 077,8 5 098,23 83 5 429,7 5 451,55 106,9 

3.1. Rozdział 50001 – Inspekcja 
Handlowa 83 5 077,8 5 098,23 83 5 429,7 5 451,55 106,9 

 status 01 5 331,6 5 527,03 5 398,4 6 640,35 120,1 
 status 03 78 4 746,2 5 070,74 78 5 031,3 5 375,34 106,0 
4. Dział 600 – Transport 

i łączność 58 4 631,6 6 654,67 60 5 109,4 7 096,45 106,6 

4.1. Rozdział 60055 – Inspekcja 
Transportu Drogowego 58 4 631,6 6 654,67 60 5 109,4 7 096,45 106,6 

 status 01 5 419,6 6 993,80 5 420,4 7 007,35 100,2 
 status 03 53 4 212,0 6 622,67 55 4 689,0 7 104,56 107,3 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

08:05 
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miesięczne 

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

5. Dział 710 – Działalność 
usługowa 36 2 714,4 6 283,34 32 2 517,6 6 556,28 104,3 

5.1. Rozdział 71015 – Nadzór 
Budowlany 36 2 714,4 6 283,34 32 2 517,6 6 556,28 104,3 

 status 01 1 147,7 12 312,25 1 145,7 12 141,75 98,6 
 status 03 35 2 566,7 6 111,09 31 2 371,9 6 376,10 104,3 
6. Dział 750 – Administracja 

publiczna 1 028 70 757,4 5 735,85 1 065 79 367,0 6 210,25 108,3 

6.1. Rozdział 75011 – Urzędy 
wojewódzkie 940 64 991,5 5 761,66 960 72 082,3 6 257,14 108,6 

 status 01 160 9 466,5 4 930,33 171 11 523,8 5 615,89 113,9 
 status 02 3 388,6 10 793,94 3 376,5 10 458,97 96,9 
 status 03 777 55 136,4 5 913,38 786 60 182,0 6 380,61 107,9 
6.2. Rozdział 75081 – System 

powiadamiania 
ratunkowego 

88 5 765,9 5 460,15 105 7 284,7 5 781,48 105,9 

 status 01 86 5 563,5 5 391,03 104 7 124,7 5 708,92 105,9 
 status 03 2 202,4 8 432,46 1 159,9 13 328,42 158,1 
7. Dział 754  

– Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

122 10 302,2 7 037,03 122 11 382,5 7 774,92 110,5 

7.1. Rozdział 75410 – Komendy 
wojewódzkie Państwowej 
Straży Pożarnej 

118 9 881,6 6 978,54 118 10 937,6 7 724,31 110,7 

 status 01 11 499,7 3 785,54 11 562,1 4 258,35 112,5 
 status 03 16 830,9 4 327,79 18 987,9 4 573,69 105,7 

 status 10 (w 2019 r.  
status 11)  91 8 551,0 7 830,58 89 9 387,6 8 789,90 112,3 

7.2. Rozdział 75414 – Obrona 
cywilna 4 420,6 8 762,29 4 444,9 9 267,91 105,8 

 status 10 (w 2019 r.  
status 11)  4 420,6 8 762,29 4 444,9 9 267,91 105,8 

8. Dział 801 – Oświata 
i wychowanie 212 15 939,4 6 265,46 204 17 353,1 7 088,70 113,1 

8.1. Rozdział 80136 – Kuratoria 
Oświaty 212 15 939,4 6 265,46 204 17 353,1 7 088,70 113,1 

 status 01 23 1 283,0 4 648,49 23 1 485,5 5 382,33 115,8 
 status 03 189 14 656,4 6 462,24 181 15 867,6 7 305,53 113,0 
9. Dział 851 – Ochrona 

zdrowia 1 453 78 453,8 4 499,53 1 407 99 361,5 5 884,94 130,8 

9.1. Rozdział 85132 – Inspekcja 
Sanitarna 1 430 76 513,9 4 458,85 1 386 97 366,7 5 854,18 131,3 

 status 01 1 430 76 513,9 4 458,85 1 386 97 366,7 5 854,18 131,3 
9.2 Rozdział 85133 – Inspekcja 

Farmaceutyczna 21 1 837,1 7 290,19 20 1 878,3 7 826,27 107,4 

 status 01 2 212,7 8 861,46 2 255,0 10 623,50 119,9 
 status 03 19 1 624,4 7 124,79 18 1 623,3 7 515,47 105,5 
9.3 Rozdział 85144 – System 

wspomagania dowodzenia 
państwowego ratownictwa 
medycznego 

2 102,8 4 281,92 1 116,4 9 703,00 226,6 
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  tys. zł zł   tys. zł zł % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 status 01 2 102,8 4 281,92 1 116,4 9 703,00 226,6 
10. Dział 853 – Pozostałe 

zadania w zakresie 
polityki społecznej 

5 270,2 4 503,28 5 285,5 4 758,46 105,7 

10.1 Rozdział 85321 – Zespoły 
do spraw orzekania 
o niepełnosprawności  

5 270,2 4 503,28 5 285,5 4 758,46 105,7 

 status 01 5 270,2 4 503,28 5 285,5 4 758,46 105,7 
11. Dział 855 – Rodzina 49 2 830,7 4 814,16 52 3 098,2 4 965,04 103,1 

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

49 2 729,5 4 642,06 50 2 959,7 4 932,90 106,3 

 status 01 7 303,0 3 606,76 7 328,0 3 905,36 108,3 
 status 03 42 2 426,5 4 814,62 43 2 631,7 5 100,18 105,9 
11.2. Rozdział 85595 – Pozostała 

działalność 0 101,2 0,0 2 138,4 5 768,62 - 

 status 03 0 101,2 0,0 2 138,4 5 768,62 - 
12. Dział 900 – Gospodarka 

komunalna i ochrona 
środowiska 

85 6 449,1 6 322,63 105 8 034,5 6 376,60 100,9 

12.1. Rozdział 90014 – Inspekcja 
Ochrony Środowiska 85 6 449,1 6 322,63 105 8 034,5 6 376,60 100,9 

 status 01 5 356,2 5 936,10 4 360,7 7 515,48 126,6 
 status 03 80 6 092,9 6 346,79 101 7 673,8 6 331,50 99,8 
13. Dział 921 – Kultura 

i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

45 2 579,3 4 776,46 46 3 087,4 5 593,13 117,1 

13.1. Rozdział 92121  
– Wojewódzkie Urzędy 
Ochrony Zabytków 

45 2 579,3 4 776,46 46 3 087,4 5 593,13 117,1 

 status 01 5 360,3 6 004,37 7 597,4 7 111,57 118,4 
 status 03 40 2 219,0 4 622,98 39 2 490,0 5 320,59 115,1 

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

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

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

w sprawie sprawozdawczości budżetowej.  
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6.5.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/24 – WOJEWÓDZTWO 

ŚLĄSKIE 

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: 5 707,3 135,0 16 569,0 15 497,3 271,5 11479,5 93,5 

1. Dział 050 Rybołówstwo 
i rybactwo 0,0 135,0 135,0 0,0 – – – 

1.1. 
Program Operacyjny 
Rybactwo i Morze  
2014–2020 

0,0 135,0 135,0 0,0 – – – 

2. 

Dział 754 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

5 707,3 0,0 1 136,5 1 136,5 19,9 – 100,0 

2.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 

5 707,3 0,0 1 136,5 1 136,5 19,9 – 100,0 

3. Dział 851 Ochrona 
zdrowia 0,0 0,0 1 091,8 1 091,8 – – 100,0 

3.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 

0,0 0,0 1 091,8 1 091,8 – – 100,0 

4. Dział 855 Rodzina 0,0 0,0 14 205,7 13 269,0 – – 93,4 

4.1. 
Program Operacyjny 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014–2020 

0,0 0,0 14 205,7 13 269,0 – – 93,4 

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

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

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