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1. WPROWADZENIE 
Dysponentem części 85/32 – województwo zachodniopomorskie jest 
Wojewoda Zachodniopomorski2, który m.in. realizuje politykę Rady Ministrów 
w województwie zachodniopomorskim, kieruje rządową administracją 
zespoloną, a także jest organem nadzoru nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego3. Jako dysponent części budżetowej odpowiada 
za prawidłową realizację zadań w zakresie planowania, przekazywania 
środków finansowych dysponentom II i III stopnia, udzielania dotacji, w tym jst 
oraz kontroli wykorzystania środków budżetowych. Wojewoda sprawuje 
nadzór i kontrolę efektywności i skuteczności realizacji planu wydatków 
w układzie zadaniowym w ramach 17 funkcji (głównie w obszarze: 
zabezpieczenia społecznego i wspierania rodziny; zdrowia; bezpieczeństwa 
wewnętrznego i porządku publicznego; polityki rolnej i rybackiej; edukacji, 
wychowania i opieki; transportu i infrastruktury transportowej; spraw 
obywatelskich), odnoszących się do poszczególnych obszarów działania 
państwa. 

W 2020 r. budżet państwa w części 85/32 realizowany był przez 
53 dysponentów II i III stopnia, podległych Wojewodzie. 

W 2020 r. dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 121 283,4 tys. zł. 
Dochody wykonane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie4 wyniosły 8373,5 tys. zł (tj. 6,9% dochodów w części 85/32). 

Wydatki budżetu państwa zrealizowano w wysokości 3 455 392,5 tys. zł. 
Wojewoda przekazał innym podmiotom, głównie jst, dotacje w kwocie 
3 156 482,6 tys. zł (tj. 91,3% ogółu wydatków w części 85/32). Wydatki 
budżetu środków europejskich zrealizowano w wysokości 7843,6 tys. zł. 
Wydatki Urzędu wyniosły 83 486,3 tys. zł (tj. 2,4% wydatków budżetu państwa 
w części 85/32). 

Udział kontrolowanej części w budżecie państwa ogółem wyniósł 0,02% 
w przypadku dochodów i 0,7% w przypadku wydatków budżetu państwa. 
Stanowił ponadto 0,01% ogólnych wydatków budżetu środków europejskich. 

Do oceny wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 85/32  
– województwo zachodniopomorskie wykorzystano wyniki kontroli wykonania 
planu finansowego przez ZUW. 

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5. 

 
 

                                                           
1  Dz. U. z 2021 r. poz. 305; dalej: ufp. 
2  Dalej: Wojewoda. 
3  Dalej: jst. 
4  Dalej: Urząd lub ZUW. 
5  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 

Cel kontroli 
Ocena wykonania budżetu 
państwa na rok 2020, 
pod względem legalności, 
celowości, rzetelności 
i gospodarności działań 
podejmowanych przez 
dysponenta części 
budżetowej 85/32  
– województwo 
zachodniopomorskie. 

Zakres kontroli 
- analiza porównawcza 
danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 
z wykonania planu 
dochodów budżetowych 
z wynikami roku ubiegłego, 
- 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, 
- prawidłowość 
wykorzystania wybranych 
dotacji otrzymanych 
z budżetu państwa 
i budżetu środków 
europejskich, 
- sporządzenie rocznych 
sprawozdań budżetowych 
oraz sprawozdań 
za IV kwartał 2020 r. 
w zakresie operacji 
finansowych, 
- system kontroli 
zarządczej w zakresie 
prawidłowości 
sporządzania sprawozdań, 
- nadzór i kontrola 
sprawowane przez 
dysponenta części budżetu 
państwa w trybie art. 175 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych1. 

Jednostki kontrolowane 
Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie 
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2. OCENA OGÓLNA 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa 
w 2020 r. w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie. 

Powyższą ocenę uzasadnia monitorowanie przez dysponenta części przebiegu 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych i odwoławczych oraz właściwe 
udzielanie ulg w spłacie należności. Dotacje celowe przekazywane były 
w terminach i kwotach umożliwiających osiągnięcie przez jst zakładanych 
celów. Wojewoda prawidłowo sprawował nadzór i kontrolę nad 
wykorzystaniem dotacji i realizacją przez jst zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W rezultacie wydatkowania 
środków osiągnięto zaplanowane cele i efekty rzeczowe. 

Ocenę sformułowano na podstawie stwierdzonej w kontroli prawidłowości 
prowadzenia działań windykacyjnych wobec zaległości wynoszących 
1253,4 tys. zł (stanowiących 0,1% należności wymagalnych w części 85/32), 
prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa na kwotę 
1 758 571,2 tys. zł (tj. 50,1% wydatków budżetu państwa w części 85/32) 
oraz budżetu środków europejskich na kwotę 1123,2 tys. zł (tj. 14,3% 
wydatków budżetu środków europejskich w części 85/32). ZUW, jako 
dysponent III stopnia, wykonał wydatki w wysokościach określonych 
w planie finansowym. 

Na sformułowanie pozytywnej oceny wykonania budżetu państwa w 2020 r. 
w części 85/32 nie miała wpływu, z uwagi na przyjęty próg istotności6, 
stwierdzona nieprawidłowość w zakresie naruszenia przepisów prawa, 
polegająca na niepodjęciu przez Wojewodę czynności egzekucyjnych wobec 
dwóch z 10 badanych dłużników, mimo że nie uregulowali w terminie 
należności na łączną kwotę 0,5 tys. zł (str. 7). 

Ponadto jako niecelowe oceniono podjęcie przez Wojewodę decyzji 
o zablokowaniu planowanych wydatków w wysokości 70 903 tys. zł dopiero 
z końcem 2020 r., mimo że okoliczności uzasadniające ich podjęcie wystąpiły 
od 30 do 181 dni wcześniej (str. 10). 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzania 
łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 85/32  
– województwo zachodniopomorskie i sprawozdań jednostkowych Urzędu. 

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/32 
na podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek). 
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych ZUW (dysponenta 
III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, ale 
w przypadku Rb-27 oraz Rb-N nie oddawały rzeczywistego stanu zaległości 
netto i należności wymagalnych. W Urzędzie zawyżono o 1456,4 tys. zł 
wartość należności wykazanych w Rb-27 oraz o 532,9 tys. zł wartość 
nominalną należności wykazanych w Rb-N (str. 17). Przyjęte mechanizmy 
kontroli zarządczej nie były w pełni skuteczne, ponieważ nie zapobiegły 
powstaniu ww. błędów. Sprawozdania Urzędu zostały sporządzone terminowo 
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 
(za wyjątkiem opisanych sprawozdań). Stwierdzona nieprawidłowość, z uwagi 
na charakter, nie miała wpływu na sformułowanie pozytywnej opinii 
o sprawozdawczości.  

Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 85/32  
– województwo zachodniopomorskie przedstawiona została w załączniku 6.1 
do niniejszej informacji. 

                                                           
6  Kryteria zamieszczone na stronie http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia pozytywnie 
wykonanie budżetu 
państwa w 2020 r. 
w części 85/32  
– województwo 
zachodniopomorskie. 
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3. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA 
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/32  
– WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

3.1.  DOCHODY BUDŻETOWE 

3.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola 
dochodów budżetowych w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie 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 2020 r. zrealizowane w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie dochody wyniosły 
121 283,4 tys. zł i były wyższe o 22,7% od kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 20207. Wyższa 
realizacja wynikała m.in. z: nałożenia grzywny za bezprawne pozyskanie zwierzyny leśnej; uzyskania 
kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu nieodpowiedniej jakości artykułów rolno-spożywczych, 
owoców i warzyw, a także nieoznaczenie ceny towarów; wyższych niż zakładano lub 
nieplanowanych wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
i odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; wzrostu wpływów 
z grzywien oraz kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez organy nadzoru budowlanego; 
wzrostu wpływów z opłat za wydanie kart pobytu, zezwoleń lub opłat ewidencyjnych; uzyskania 
wyższych wpływów od planowanych z tytułu akredytacji na kształcenie ustawiczne oraz opłat 
za zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych; większej liczby wydanych decyzji 
za odpłatność za usługi opiekuńcze w środowiskowych domach samopomocy, a także opłat za 
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom. W porównaniu do 2019 r. wykonane dochody były 
niższe o 16,4%. 
W 2020 r. łączna wartość kar pieniężnych stanowiących dochód budżetu państwa z poszczególnych 
zakresów nałożonych kar, wynikających z przepisów 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 kryzysowych8, wyniosła 1077,4 tys. zł. 
Zrealizowane dochody z tytułu nałożonych kar wyniosły łącznie 110,1 tys. zł, a należności 
750,9 tys. zł. Wartość umorzonych kar wyniosła 331 tys. zł. 

Na koniec 2020 r. w części 85/32 wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 
935 155,8 tys. zł, z czego 89% pochodziło z działu 855 – Rodzina9. Pozostałe należności dotyczyły 
grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz 
nieterminowych płatności z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu nieruchomości 
Skarbu Państwa. Należności pozostałe do zapłaty w ZUW wyniosły 6312,1 tys. zł. 

Zaległości w części 85/32 według stanu na koniec 2020 r. wyniosły 916 466,4 tys. zł i były wyższe 
o 3,7% od stanu na koniec 2019 r. Wzrost wynikał m.in. z: wyegzekwowania od dłużników 
alimentacyjnych kwot znacznie niższych od wypłaconych z budżetu państwa świadczeń osobom 
uprawnionym10, wzrostu wysokości kar i grzywien nałożonych przez inspekcję handlową, wzrostu 
liczby dłużników, którzy zalegali z płatnością za świadczone usługi w środowiskowych domach 
pomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, ze wzrostu liczby kar i grzywien nałożonych przez inspekcję sanitarną. 
Zaległości w ZUW kształtowały się odpowiednio na poziomie 5713,2 tys. zł. 

Wojewoda ustalił procedury umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych. 
W 2020 r. podjął decyzje o umorzeniu jednej należności w kwocie 12,1 tys. zł11 oraz rozłożeniu na 
                                                           
 7  Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571, ze zm.); dalej: ustawa budżetowa. 
 8  Dz. U. poz. 1842, ze zm.; dalej: ustawa o COVID-19. 
 9  Łącznie 832 746,3 tys. zł, w tym w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 832 712,2 tys. zł (w kwocie tej 
należności budżetu państwa z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych stanowiły 93,7 %, tj. 780 080,6 tys. zł).  

10  Łącznie zaległości w dziale 855 – Rodzina na koniec 2020 r. wyniosły 825 366,4 tys. zł, w tym w rozdziale 85502  
– 825 332,2 tys. zł (93,7% tej kwoty to zaległości wobec budżetu państwa z tytułu niewyegzekwowanych od dłużników 
alimentacyjnych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wyniosły 773 037,2 tys. zł). 

11  Umorzono przypadającą do zwrotu część kwoty dotacji celowej z 2017 r. oraz należne odsetki. 
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raty jednej należności w wysokości 5,4 tys. zł12. Analiza tych decyzji (bez rozstrzygnięć odmownych) 
wykazała, że postępowania prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zrealizowany został wniosek z kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. (P/20/001), 
dotyczący podejmowania działań egzekucyjnych w przypadkach nieterminowego regulowania rat 
przez dłużników. Jednostka dokonała m.in. przeglądu harmonogramów spłat ratalnych należności 
pod kątem terminowości ich spłaty, omówiono z pracownikami ZUW przyjęty tok postępowania 
w przypadku nieterminowej spłaty rat13, w dwóch kwestionowanych przez NIK przypadkach 
wystosowano wezwania do zapłaty, Wojewoda wydał decyzje w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
decyzji ratalnej w zakresie niezapłaconych w terminie rat (obaj dłużnicy uregulowali wszystkie 
zaległe należności). 

Szczegółowe dane dotyczące dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku 6.2 do informacji. 

3.1.2. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

Do badania rzetelności i adekwatności podejmowanych działań windykacyjnych wybrano próbę 
10 należności wymagalnych z dwóch działów klasyfikacji budżetowej14 na sumę 1253,4 tys. zł 
(tj. 21,9% należności przypisanych w 2020 r.). Ustalono, że w ośmiu przypadkach prawidłowo 
podejmowano działania windykacyjne i egzekucyjne oraz bieżąco monitorowano stan trwających 
postępowań egzekucyjnych i odwoławczych. W dwóch przypadkach dotyczących należności z tytułu 
kosztów postępowania orzeczonych przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych na łączną kwotę 0,5 tys. zł nie podejmowano czynności windykacyjnych przez okres od 
czterech do pięciu lat. 

W ramach kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością pobierania dochodów przez 
podległe jednostki organizacyjne, Wojewoda realizował działania mające na celu zwiększenie 
skuteczności dochodzenia zaległości w dziale 855 – Rodzina, polegające głównie na: dokonywaniu 
okresowych analiz wykonania budżetu m.in. pod kątem wysokości zaległości i ich źródeł, analizy 
działań podejmowanych przez jednostki w celu wyegzekwowania zaległości, a w przypadku ich 
niepodejmowania, wskazania przyczyn takiego stanu. 

W zakresie zwiększenia skuteczności prawidłowego i terminowego pobierania dochodów oraz 
odzyskiwania należności prowadzone były działania polegające przede wszystkim na bieżącym 
monitoringu stanu rozrachunków z tytułu dochodów budżetowych w celu niedopuszczenia do ich 
przedawnienia (w tym m. in. poprzez wysyłanie pism do organów egzekucyjnych z zapytaniami 
o aktualny stan postępowań), prowadzeniu (gdzie było to możliwe) tzw. egzekucji miękkiej poprzez 
wykonywanie telefonów do zobowiązanych w celu nakłaniania ich do dobrowolnej zapłaty 
należności, wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty, kierowaniu spraw do urzędów skarbowych 
oraz na drogę postępowania sądowego, w przypadku spornych należności występowanie na drogę 
sądową. Po zakończeniu kwartalnych okresów sprawozdawczych, na podstawie sprawozdań Rb-27, 
dokonywano analizy zrealizowanych dochodów oraz zaległości w przekroju klasyfikacji budżetowej 
w podziale na jednostki realizujące. W celu monitorowania należności i zaległości wykazywanych 
w sprawozdaniach Rb-N przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe na koniec IV kwartału 
zobowiązano jednostki do przedkładania wyjaśnień opisujących charakter występujących należności 
i zaległości. 

3.2.WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

3.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA 

Wydatki budżetu państwa w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie zrealizowano15 
w wysokości 3 455 392,5 tys. zł16, co stanowiło 98,7% planu po zmianach. Plan wydatków 

                                                           
12  Rozłożono na sześć rocznych rat pozostałą do zwrotu część kwoty dotacji podmiotowej z 2017 r., należne odsetki i opłatę 

prolongacyjną. 
13  Zastosowanie art. 48 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.) oraz 

w konsekwencji wydanie na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu płatności 
na raty. 

14  Tj.: 750 – Administracja publiczna, 851 – Ochrona zdrowia. 
15  Według sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2020 r. z 26 lutego 2021 r. 
16  W tym wydatki niewygasające w wysokości 20 642,1 tys. zł. 
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zwiększono per saldo o 275 670,3 tys. zł17, w tym o środki z: rezerw celowych budżetu państwa 
(per saldo o kwotę 345 861,9 tys. zł18), rezerwy ogólnej (o kwotę 1000 tys. zł) oraz przeniesienia 
wydatków z części 42 – Sprawy wewnętrzne (o kwotę 10 584 tys. zł). 

W porównaniu do 2019 r. wydatki wykonane były wyższe o 521 390,9 tys. zł19 (tj. 17,8%), w tym 
z powodu wzrostu wydatków na świadczenia wychowawcze (o 413 904,8 tys. zł) oraz kosztów 
realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywoływanej wirusem SARS-CoV-220 
(42 406,1 tys. zł). 

Największe wydatki poniesiono w dziale 855 – Rodzina (2 278 602,7 tys. zł, tj. 65,9% ogółu 
wydatków), które przeznaczono na realizację m.in.: świadczeń wychowawczych, rodzinnych, 
z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego. W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej wydatki wyniosły: 
250 877,3 tys. zł21 (tj. 7,3% ogółu wydatków) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 229 087 tys. zł22 
(tj. 6,6%) w dziale 852 – Pomoc społeczna, 196 214,4 tys. zł23 (tj. 5,7%) w dziale 754 
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 162 107,6 tys. zł (tj. 4,7%) w dziale 010  
– Rolnictwo i łowiectwo, 89 361,8 tys. zł (tj. 2,3%) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
85 368,7 tys. zł24 (tj. 2,5%) w dziale 750 – Administracja publiczna oraz 48 495,8 tys. zł25 (tj. 1,4%) 
w dziale 600 – Transport i łączność. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku 6.3 do informacji. 

Wojewoda wydawał polecenia jst w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o COVID-19. Na pokrycie kosztów 
realizacji wskazanych zadań, w tym zleconych z zakresu administracji rządowej, przekazano ogółem 
4203,8 tys. zł.  

W wyniku poleceń na wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wydanych 
przedsiębiorcom w trybie art. 11 ust. 6 ustawy o COVID-19, Wojewoda zawarł 10 umów na zakup 
środków dezynfekcyjnych, biobójczych oraz myjących, z tytułu których w części 85/32 wydatkowano 
łącznie 1351 tys. zł. Przedsiębiorcy nie zgłaszali zastrzeżeń odnośnie wysokości ustalonego 
wynagrodzenia umownego. W dwóch przypadkach Wojewoda odstąpił od zawarcia kontraktów 
z powodu braku spełnienia wymogów bezpieczeństwa oferowanych produktów. 

Planowane w 2020 r. wydatki ZUW w wysokości 65 480 tys. zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 
84 690,4 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 83 486,3 tys. zł26, co stanowiło 98,6% planu 
po zmianach. W stosunku do roku ubiegłego były one wyższe o 19 179,7 tys. zł, tj. 29,8%, w tym 
m.in. z powodu zwiększenia wydatków: na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem COVID-19 (6359 tys. zł27), 
budżetu środków krajowych Wojewody z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższenia 
wynagrodzeń ZUW o 6% oraz przechodzące skutki zwiększeń wynagrodzeń dokonanych od 1 lipca 
2019 r. (4315 tys. zł); związanych z realizacją projektów Funduszu Azylu Migracji i Integracji28 
(5784 tys. zł) oraz zakup samochodów elektrycznych29 (360 tys. zł). 

Ze środków pochodzących z rezerw celowych (345 861,9 tys. zł) wydatkowano 293 499,8 tys. zł, 
tj. 84,9%. Najwyższe kwoty niewykorzystanych rezerw dotyczyły pozycji 430 – 5000 tys. zł, pozycji 

                                                           
17  Planowane wydatki zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr: 636/2020 z dnia 29 grudnia 

2020 r. (4240 tys. zł) oraz 648/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. (o 78 599,3 tys. zł). 
18  Tj.: zwiększono o 400 561,6 tys. zł, zmniejszono o 53 636 tys. zł, a także dokonano blokady na kwotę 1063,7 tys. zł. 
19  W tym wydatki niewygasające wyniosły 20 642,1 tys. zł. 
20  Dalej: COVID-19. 
21  W tym wydatki niewygasające wyniosły 5241,5 tys. zł. 
22  W tym wydatki niewygasające wyniosły 45 tys. zł. 
23  W tym wydatki niewygasające wyniosły 15 007,7 tys. zł. 
24  W tym wydatki niewygasające wyniosły 68 tys. zł. 
25  W tym wydatki niewygasające wyniosły 101,8 tys. zł. 
26  W tym wydatki niewygasające 169,8 tys. zł. 
27  Kwota zwiększenia wydatków w ramach rezerw celowych. 
28  W tym inwestycji budowlanej w ramach projektu pn. Utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców 

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 
29  W tym w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
30  Pozycja 4 – Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na 
rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa 
zachodniopomorskiego. 
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3431 – 4021,7 tys. zł, pozycji 2532 – 3674,9 tys. zł, pozycji 2633 – 1591,9 tys. zł, pozycji 1834  
– 1490,1 tys. zł, pozycji 1635 – 1306,4 tys. zł. Przyczynami niewykorzystania środków były 
w szczególności: ujęcie w wydatkach budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasły z upływem 
roku budżetowego (pozycja 4); mniejsza liczba osób zakwalifikowanych do otrzymania świadczeń 
z powodu przekroczenia kryterium dochodowego (pozycja 34); niskie zainteresowanie seniorów 
możliwością skorzystania z usług przewidzianych programem „Wspieraj Seniora” (pozycja 25); 
mniejsza liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz zmniejszenie liczby 
uczniów uprawnionych (przekroczenie kryterium dochodowego) do objęcia pomocą (pozycja 26); 
mniejsze środki wnioskowane przez jst (pozycja 18); postanowienie Wojewody wstrzymujące 
wykonanie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu utraty 
prawa własności nieruchomości (pozycja 16). 

Szczegółowym badaniem kontrolnym objęto wszystkie zmiany zwiększające plan wydatków budżetu 
państwa w części 85/32 środkami z czterech pozycji rezerw celowych (736, 34, 6837, 7338), 
dobranych w sposób celowy, na łączną kwotę 115 858,5 tys. zł, (tj. 33,5% kwot zwiększających plan 
tymi środkami) oraz środkami z rezerwy ogólnej w wysokości 1000 tys. zł (100%). Wnioskowanie 
o środki z rezerw wynikało z faktycznych potrzeb i było celowe. Środki z trzech rezerw celowych 
(pozycje 7, 68 i 73) wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości od 95,4% do 99,9% 
otrzymanych kwot. Niższe od zakładanego wykorzystanie środków z rezerwy celowej poz. 34 
(89,3%) wynikało głównie z mniejszej liczby osób zakwalifikowanych do otrzymania świadczeń 
z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. 

Środki otrzymane z rezerwy ogólnej budżetu państwa na kwotę 1000 tys. zł (wykorzystane w 100%) 
zostały przeznaczone decyzją Ministra Finansów z dnia 15 maja 2020 r.39 na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń 
szpitalnych, zakup i modernizacja sprzętu medycznego, realizowanego przez Powiat Białogardzki. 

Plan wydatków z rezerw celowych w ZUW zwiększono o 214 461,8 tys. zł (wykonany w 90%). Kwota 
zwiększenia dotycząca środków na przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID-19 wyniosła 
21 288,4 tys. zł (zrealizowana w 83,2%) oraz 6666,1 tys. zł (wykonanie 90,3%) z budżetu środków 
europejskich. 

W wykazie planowanych wydatków budżetu państwa w części 85/32 – województwo 
zachodniopomorskie, które w 2020 r. nie wygasną z upływem roku budżetowego ujęto wydatki 
o wartości ogółem 20 642,1 tys. zł40, w tym na 13 zadań zaplanowanych ustawą budżetową oraz 
16 zadań finansowanych z rezerw celowych. Głównymi przyczynami, na podstawie których 
wnioskowano o ujęcie wydatków w wykazie wydatków niewygasających były przesłanki 
spowodowane pandemią COVID-19, w tym: brak realnej możliwości wyłonienia wykonawców 

                                                           
31  Pozycja 34 – Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej 
z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. 

32  Pozycja 25 – Realizacja własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy 
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy. 

33  Pozycja 26 – Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. wypłaty stypendiów 
i zasiłków szkolnych. 

34  Pozycja 18 – Realizacja świadczenia dobry start. 
35  Pozycja 16 – Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – wyrok. 
36  Pozycja 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego. 
37  Pozycja 68 – Środki na zadania w obszarze zdrowia. 
38  Pozycja 73 – Przeciwdziałanie COVID-19. 
39  Wniosek Wojewody z 5 maja 2020 r. 
40  Tj. 92,3 tys. zł na Modernizację szczegółowej osnowy poziomej i pionowej na obszarze Powiatu Kołobrzeskiego, 68 tys. zł 

na Rewitalizację Sali Rycerskiej i Sali Owalnej w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  
– Etap II, 50 tys. zł na Likwidację 18 pomostów na jeziorze Steklno, 15 037,7 tys. zł na 10 zadań Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (w tym: 4795 tys. zł na Budowę obiektów KP PSP i JRG w Gryficach 
ul. Piłsudskiego 35, 3500 tys. zł na Budowę strażnicy JRG nr 1 KM PSP w Koszalinie, 2579,7 tys. zł na Budowę hali 
pomocniczej w JRG 2 Szczecin, 357 tys. zł na Poprawę efektywności energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie 
przy ul. Strażackiej 8, 550 tys. zł na Modernizację stanowiska kierowania w KPP SP Stargard, 1182 tys. zł 
na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu, 522 tys. zł na Budowę garaży, 450 tys. zł 
na Modernizację łączności radiowej w KP PSP Stargard, 462 tys. zł na Doposażenie komory dymowej, 610 tys. zł na zakup 
ubrań strażackich specjalnych), 5000 tys. zł na 12 zadań związanych z rozbudową i przebudową instalacji tlenu 
medycznego w 16 podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego, 35,9 tys. zł na wycenę 
nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji  
– zaspokajanie roszczeń wobec Skarbu Państwa, 101,8 tys. zł na Budowę terminala odpraw granicznych na potrzeby 
funkcjonowania WIORIN, WIJHARS, Sanepidu i służby celnej na morskim przejściu granicznym w Szczecinie, 45 tys. zł 
na utworzenie Klubu Senior w Ustroniu Morskim oraz 241,5 tys. zł na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Sławnie. 
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od dnia zapewnienia środków finansowych, ograniczone możliwości wykonawców realizujących 
zadania oraz zdalna pracy urzędów administracji publicznej. Wniosek Wojewody przekazany 
Ministrowi Finansów o przeniesienie wydatków do wykorzystania w 2021 r. spełniał warunki 
określone w art. 21 ust. 3–4 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-1941. 

W badanym okresie Wojewoda, korzystając z uprawnienia określonego w art. 177 ufp, wydał pięć 
zarządzeń w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w budżecie środków 
krajowych na łączną kwotę 89 492,3 tys. zł, z tego: 3896,8 tys. zł (28 października 2020 r.), 4240 tys. zł 
(8 grudnia 2020 r.), 68 649,4 tys. zł (17 grudnia 2020 r.), 6053,1 tys. zł (29 grudnia 2020 r.) 
i 6653 tys. zł (30 grudnia 2020 r.). Uzasadnieniem do podjęcia decyzji były nadmiar posiadanych 
środków finansowych w stosunku do potrzeb42 oraz sytuacja epidemiologiczna kraju. 

Szczegółowym badaniem decyzji o blokowaniu43 objęto planowane wydatki44 w łącznej kwocie 
11 096,4 tys. zł, tj. 12,4% ogółu wydatków objętych blokadą, z tego: 6633 tys. zł na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa na dopłaty do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu drogowego45; 872,4 tys. zł na finansowanie, nadzór 
i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, 
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych46 oraz 3591 tys. zł 
na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna47. 
Zablokowane kwoty zostały wpisane do systemu TREZOR w dniach wydania zarządzeń Wojewody 
w tym zakresie. Blokad dokonano na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ufp. Przyczynami 
zablokowania wydatków były: nadmiar posiadanych środków w stosunku do zapotrzebowania 
zgłoszonego przez samorząd województwa na dopłaty do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego; zmniejszona liczba czynności wykonanych w okresie 
od stycznia do września 2020 r. oraz prognozowanych na IV kwartał 2020 r. w zakresie akt stanu 
cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych; mniejsze zapotrzebowanie zgłoszone przez 
gminy na środki finansowe niezbędne do końca 2020 r. na realizację świadczeń rodzinnych, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna (w wyniku weryfikacji potrzeb 
do 15 listopada na zadania zlecone). Decyzje o zablokowaniu planowanych wydatków budżetowych 
na łączną kwotę 70 903 tys. zł zostały podjęte w okresie od 28 października do 30 grudnia 2020 r., 
mimo że okoliczności uzasadniające ich dokonanie wystąpiły od 30 do 181 dni wcześniej. Stosownie 
do dyspozycji art. 177 ust. 4 i 6 ufp, dysponenci części budżetowych niezwłocznie informują Ministra 
Finansów o decyzjach o blokowaniu planowanych wydatków a Minister Finansów może utworzyć 
nową rezerwę celową i przenieść do tej rezerwy kwoty wydatków zablokowanych. Zgodnie 
z postanowieniami procedury nr 11 – Blokowanie planowanych wydatków budżetowych48, 
Wojewoda podejmuje decyzję o blokadzie wolnych środków w ramach planu wydatków określonego 
ustawą budżetową dla części 85/32 – województwo zachodniopomorskie, które nie będą mogły być 
wykorzystane w roku budżetowym, a które nie mogą zostać przeniesione na realizację innych zadań 
w trybie ufp. Niewykorzystane środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa mogą zostać, 
przed upływem 30 września danego roku budżetowego, zwrócone do rezerwy celowej budżetu 
państwa, na mocy korekty decyzji Ministra Finansów. Kwoty na ww. zadania nie mogły być 
zrealizowane. Dysponent części niezwłocznie po uzyskaniu informacji o nadmiarze środków 
powinien podjąć decyzję o blokadzie. Ze środków zablokowanych Minister Finansów utworzył 
rezerwę celową poz. 74 „Przeciwdziałanie COVID-19” oraz poz. 75 „Rezerwa na wpłatę do Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19”. 

Wojewoda jako dysponent części 85/32 nie otrzymał od Prezesa Rady Ministrów polecenia wpłaty 
środków finansowych na Fundusz Przeciwdziałania COVID-1949. 

W 2020 r. wydatki na dotacje50 wyniosły ogółem 3 156 482,6 tys. zł (tj. 98,7% planu po zmianach), 
w tym: 
                                                           
41  Dz. U. poz. 1747. 
42  W tym głównie jst. 
43  Objętych zarządzeniem nr 362/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. i nr 375 z dnia 

30 grudnia 2020 r. 
44  Środki otrzymane w ramach ustawy budżetowej. 
45  Dział 600 rozdział 60003 § 2210. 
46  Dział 750 rozdział 75011 § 2010. 
47  Dział 855 rozdział 85502 § 2010. 
48  Stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 335/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2017 r. 
49  Tj. na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.). 
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- 3 108 042,2 tys. zł w grupie ekonomicznej „dotacje i subwencje” (1450 tys. zł na dotacje 
podmiotowe, 3 076 987 tys. zł na dotacje celowe, 28 492,9 tys. zł na dotacje uzdrowiskowe, 
709,4 tys. zł na rekompensaty utraconych dochodów, 402,9 tys. zł na dotacje na realizację zadań 
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez 
budżet państwa w ramach programów rządowych); 

- 7908,5 tys. zł w grupie ekonomicznej „współfinansowanie projektów z udziałem środków UE”; 

- 40 531,9 tys. zł w grupie ekonomicznej „wydatki majątkowe”. 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków na wybrane dotacje budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich, tj. dziewięć zadań na łączną kwotę 1 748 720,6 tys. zł (tj. 55,4% ogółu 
wydatków na dotacje w części 85/32), w tym na: 

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 
jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego  
– wydatki wykonano w wysokości 65 627,3 tys. zł; 

b) świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zasiłki dla opiekunów, 
opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, opłacenie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla 
opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 34 761,7 tys. zł; 

c) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6086,4 tys. zł; 

d) finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 
(„COVID-19”), i w tym zakresie na zakup sprzętu medycznego – generatora tlenu przez szpital 
MSWiA w Szczecinie – 600 tys. zł; 

e) realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)  
– 1 618 980,9 tys. zł; 

f) dofinansowanie realizacji zadań dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie 
ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„Maluch+” – 5284,5 tys. zł; 

g) realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 1123,2 tys. zł; 

h) finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 
(„COVID-19”) – 15 974,9 tys. zł; 

i) realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020 – 281,7 tys. zł. 

Dysponent części 85/32 przekazywał dotacje w terminie umożliwiającym realizację poszczególnych 
zadań. Zaplanowano je w kwotach wynikających z potrzeb dotowanych jednostek. W umowach lub 
porozumieniach zawierano postanowienia o obowiązku rozliczenia dotacji i zwrotu 
niewykorzystanych środków. Beneficjenci dotacji przedkładali Wojewodzie rozliczenia ich 
wykorzystania. Wojewoda nie wydawał decyzji określających kwotę przypadającą do zwrotu 
i termin, od którego należało liczyć odsetki51. 

W ramach Programu 500+ w roku 2020 wsparciem objęto łącznie 268 771 dzieci, w tym 3902 
w pieczy zastępczej. Łączna liczba domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, na które 
przekazano dotację wyniosła 118, w tym: dzienne domy/kluby „Senior+" – 38, domy pomocy 
społecznej – 32, środowiskowe domy samopomocy – 41, kluby samopomocy – dwa, powiatowe 
ośrodki wsparcia – pięć. Dotacji nie przekazano 11 domom pomocy społecznej i ośrodkom wsparcia 

                                                                                                                                                                             
50  Włączając wydatki niewygasające. 
51  W badanej próbie wydatków na dotacje wystąpiło pięć przypadków zwrotu środków w wyniku kontroli zadań, w tym 

kwota: 6,2 tys. zł pobrana w nadmiernej wysokości przez Gminę Myślibórz na Program Maluch+ oraz cztery zwroty 
z tytułu dotacji na przeciwdziałanie COVID-19 – na kwotę 0,9 tys. zł pobraną w nadmiernej wysokości przez Powiat Gryfiński; 
1,2 tys. zł wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Powiat Goleniowski; 6,3 tys. zł pobrana w nadmiernej 
wysokości przez Powiat Policki i 1,1 tys. zł pobrana w nadmiernej wysokości przez Gminę Kołbaskowo. 
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(siedem klubów „Senior+” nie brało udziału w programie, cztery domy pomocy społecznej stanowiły 
jednostki niepubliczne). Liczba osób objętych pomocą w zakresie dożywiania w roku 2020 wyniosła 
47 091. Efekty osiągnięte w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

− przekazano do urzędów miast i gmin pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
dotyczące inicjatywy Komendy Głównej Policji tj. funkcjonowania bezpłatnej aplikacji mobilnej 
„Twój Parasol", stanowiącej praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia 
i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie z prośbą o przekazanie 
pisma przewodniczącym zespołów interdyscyplinarnych oraz ewentualnie podmiotom 
pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

− utworzono bazę funkcjonujących w okresie pandemii COVID-19 placówek zapewniających 
schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa oraz bazę 
dotyczącą oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego i prawnego) 
dla osób doświadczających przemocy świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji 
np. telefonicznie, mailowo; następnie udostępniono je na stronie internetowej Urzędu, jak 
również przekazano do wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

− poszerzono zakres kontroli w obszarze realizacji pomocy świadczonej w czasie pandemii COVID-19 
osobom doświadczającym przemocy, tj. form i rodzajów udzielanego wsparcia oraz sprawdzenia 
stosowania instrukcji opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
dotyczącej sposobu organizacji zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz realizacji 
procedury „Niebieskie Karty", a także instrukcji dla pracowników socjalnych do pracy 
z rodzinami, które przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią 
wirusa COVID-19; 

− wystąpiono do powiatów z wnioskiem o rzetelną diagnozę i prawidłową realizację w czasie 
pandemii COVID-19 zadań ujętych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014–2020, tj. programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-
terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

− wystąpiono do samorządu województwa w zakresie organizowania szkoleń dla osób 
realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; poinformowano 
o konieczności przestrzegania wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. (prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na lata 2020–2021); poproszono o informację o planowanych lub 
przeprowadzonych szkoleniach z opisem wszystkich zakresów ich realizacji wynikających 
z wyżej wymienionych wytycznych. 

W 2020 r. na zakup sprzętu oraz materiałów dla szpitali otrzymano środki z rezerwy celowej 
w łącznej kwocie 5931,3 tys. zł. Z przyznanych środków w szpitale zakupiły między innymi: 

− materiały i sprzęt ochrony osobistej, w tym m.in.: maski chirurgiczne jednorazowego użytku, 
kombinezony ochronne, półmaski z filtrem FFP2/FFP3, ochraniacze na buty, przyłbice, fartuchy 
flizelinowe, gogle i okulary ochronne, środki dezynfekujące, fartuchy ochronne i chirurgiczne 
wzmocnione, ubrania jednorazowego użytku, rękawice diagnostyczne, rękawiczki jednorazowe; 

− sprzęt przeznaczony do walki z COVID-19, w tym m.in.: pompy infuzyjne, kardiomonitory 
stacjonarne i przenośne, respiratory stacjonarne i przenośne, układy oddechowe do 
respiratorów, aparaty do znieczuleń, łóżka intensywnej terapii, lampy bakteriobójcze, 
defibrylatory z wyposażeniem, aparaty do EKG, pulsoksymetry, urządzenia do dezynfekcji 
pomieszczeń za pomocą suchej mgły, termometry bezdotykowe, pościel jednorazową, koce 
jednorazowego użytku. 

W 2020 r. domy pomocy społecznej na ww. zadanie otrzymały łączną kwotę 5118,7 tys. zł. Środki 
zostały przeznaczone na: 

− zakupy środków ochrony osobistej, pulsyksometrów, ozonatorów, bramek dezynfekcyjnych; 

− wynagrodzenia dla personelu za pracę w godzinach nadliczbowych, zatrudnienie osób na umowy 
zlecenie; 

− zakupy łóżek medycznych i materaców, celem stworzenia izolatoriów dla chorych. 
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W 2020 r. zrealizowane wydatki majątkowe w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie 
wyniosły 57 979,8 tys. zł52, co stanowiło 99,1% planu po zmianach. Dokonywane w trakcie roku 
na podstawie art. 171 ust. 3 i 4 ufp zmiany w planie poprzedzone były zgodami Ministra Finansów. 

Do planu wydatków majątkowych ZUW zakładającego realizację sześciu zadań o wartości 
3191 tys. zł, wprowadzono w trakcie roku 11 zadań na kwotę 1134 tys. zł. Z powodu pandemii 
COVID-19 zrezygnowano z jednego zadania o wartości 250 tys. zł na wymianę instalacji wodno- 
-kanalizacyjnej w budynku Delegatury ZUW w Koszalinie. W wyniku dokonanych 
zwiększeń/zmniejszeń obejmujących sześć zadań, plan po zmianach wyniósł 9523,7 tys. zł. 
Na zadania inwestycyjne wydatkowano ogółem 9391,6 tys. zł53, tj. 98,6% planu. Trzy 
z 16 planowanych zadań zrealizowano częściowo, z tego pn. Utworzenie pomieszczenia i stanowisk 
pracy ds. technicznej obsługi wniosków OPT oraz doposażenie stanowisk pracy obsługujących 
bezpośrednio interesantów OPT w ZUW w Szczecinie i Delegaturze w Koszalinie (25,3 tys. zł – kwota 
niezrealizowana), Wykonanie oraz postawienie hali namiotowej w ramach zadania inwestycyjnego  
– Modernizacja nieruchomości w Lubieszynie do potrzeb magazynu przeciwpowodziowego54 (28,1 tys. zł 
– kwota niezrealizowana) oraz Rewitalizacja Sali Rycerskiej i Sali Owalnej w budynku ZUW 
w Szczecinie – Etap II (98,9 tys. zł – kwota niezrealizowana). 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2020 r. wyniosły 2010,7 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach 
i były wyższe o 203,4 tys. zł (tj. 11,3%) od kwoty wykonanej w 2019 r. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 276 606,6 tys. zł55, tj. 99,1% planu po zmianach 
i były wyższe o 59 297,4 tys. zł (tj. 27,3%) od kwoty wykonanej w 2019 r.56 

W 2020 r. wydatki na wynagrodzenia w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie 
poniesiono zgodnie z planem finansowym. Wyniosły one 158 569 tys. zł i wzrosły o 21 952 tys. zł, 
tj. 16,1% w stosunku do 2019 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6186,4 zł 
i było wyższe o 15,4% niż w roku ubiegłym. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2136 osób57 i było 
wyższe o 13 osób w porównaniu do 2019 r.58 Z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 
4783,6 tys. zł, tj. o 619,9 tys. zł (11,5%) mniej niż w roku ubiegłym. W 2020 r. wydatki na 
wynagrodzenia w ZUW poniesiono zgodnie z planem finansowym. Z tytułu wynagrodzeń 
wydatkowano 40 447 tys. zł, tj. o 4315 tys. zł (11,9%) więcej niż w roku ubiegłym (36 132 tys. zł). 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5566,5 zł i było wyższe o 499,5 zł, tj. 9,7% niż 
w roku ubiegłym (5067 zł). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 605 osób59 i było wyższe o 11 osób 
w porównaniu do 2019 r. Z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano 866,4 tys. zł, 
tj. o 33,2 tys. zł (3,7%) mniej niż w roku ubiegłym. Łączna kwota wypłaconych nagród wyniosła 
1389,7 tys. zł (średnia kwota nagrody 2,3 tys. zł) i była niższa o 1088,6 tys. zł niż w roku ubiegłym 
(2 478,3 tys. zł). Średnia kwota nagrody w 2019 r. wyniosła 4,2 tys. zł. 

W wyniku epidemii COVID-19 Urząd funkcjonował w trybie pracy zdalnej i rotacyjnej, której warunki 
określono wewnętrznymi procedurami60. Od marca do grudnia 2020 r. udział osób pracujących 
zdalnie wyniósł od 1,9% do 57,5%. W związku z podjęciem pracy zdalnej poniesiono dodatkowe 
koszty w łącznej wysokości 871,5 tys. zł na zakup komputerów przenośnych oraz oprogramowania. 
W 2020 r. w stosunku roku ubiegłego wystąpiły oszczędności z tytułu wydatków na szkolenia 
(132,3 tys. zł), delegacje służbowe (146,1 tys. zł) oraz wodę i ścieki (25,4 tys. zł). 

Szczegółowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach przedstawiono w załączniku 6.4 do informacji. 

W części 85/32 zobowiązania na koniec 2020 r. wyniosły 17 440,9 tys. zł i były wyższe 
o 4965,4 tys. zł w stosunku do roku 2019, tj. o 39,8%. Największy udział (13 351,4 tys. zł, tj. 76,6%) 

                                                           
52  W tym wydatki niewygasające wyniosły 19 854 tys. zł. 
53  W tym wydatki niewygasające wyniosły 169,8 tys. zł 
54  Nie wykonano projektu budowlanego i wykonawczego dla potrzeb budowy hali. 
55  W tym wydatki niewygasające 610 tys. zł. 
56  Z uwagi na rodzaj wydatków związanych z COVID (taka sama klasyfikacja budżetowa również dla innych zadań) nie ma 

możliwości wyodrębnienia w grupach ekonomicznych wykonania wydatków związanych tylko z COVID-19. 
57  Według sprawozdania Rb-70. 
58  W tym o trzy osoby w statusie zatrudnienia „1”, siedem osób w statusie zatrudnienia „3” oraz trzy osoby w statusie 

zatrudnienia „10”. 
59  Według sprawozdania Rb-70. 
60  W tym na podstawie: zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu nr 14/2020 z dnia 13 marca 2020 r. oraz nr 51/2020 

z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w ZUW w Szczecinie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”; nr 24/2020 z dnia 
19 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia procedury organizacji pracy w ZUW w Szczecinie w czasie stanu zagrożenia 
epidemicznego oraz stanu epidemii oraz zatwierdzonej 8 października 2020 r. przez Dyrektora Generalnego Urzędu 
Procedury utrzymania ciągłości działania ZUW w stanie epidemii. 
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stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które 
w porównaniu do roku 2019 wzrosły o 23,9%. Pozostałe najwyższe kwoty zobowiązań dotyczyły 
uznanych przez Wojewodę zobowiązań zniesionej Gminy Ostrowice (1644,4 tys. zł), odstrzału 
sanitarnego dzików, polowań, utylizacji padłych dzików, usług dotyczących badań z zakresu chorób 
zakaźnych, usług pobierania prób przez lecznicę weterynaryjną, przesyłek kurierskich materiałów 
do badań laboratoryjnych, utylizacji odpadów laboratoryjnych (1111,9 tys. zł). 

W 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane oraz według stanu na koniec 2020 r. nie 
wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Zobowiązania wykazane przez ZUW w sprawozdaniu Rb-28 były zgodne z ewidencją księgową. 

Badaniem objęto realizację wydatków w wysokości 9850,6 tys. zł, tj. 11,8% wydatków ZUW. 
Przeprowadzono je na próbie wydatków dobranych losowo metodą MUS61 na podstawie 
udostępnionych danych z systemu finansowo-księgowego (dziennika) za okres styczeń-październik 
2020 r.62 oraz celowo spośród wydatków zrealizowanych w okresie styczeń–grudzień 2020 r.63 
Próba wydatków dobranych celowo wyniosła 276,5 tys. zł64. Wydatki dokonywane były zgodnie 
z planem finansowym, tj. na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki. 

W 2020 r. w ZUW z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych65 udzielono 11 zamówień publicznych o łącznej wartości 4803,5 tys. zł66, w tym dwóch 
zamówień na usługi społeczne o łącznej wartości 1812 tys. zł67. Szczegółowym badaniem objęto trzy 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego – na dostawę ręcznych detektorów przemytu RTG na potrzeby morskiego przejścia 
granicznego w Szczecinie i Świnoujściu68 oraz udzielone bez stosowania przepisów ustawy pzp 
ze względu na wyłączenie wskazane w art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi69 na dostawę komputerów przenośnych70, a także 
o wartości poniżej 30 tys. euro na dostawę pakietów szkoleniowych oraz materiałów reklamowych 
wraz z wykonaniem ich wizualizacji71. Wydatków dokonywano zgodnie z przepisami 
o zamówieniach publicznych72. 

W wyniku poniesionych w 2020 r. nakładów finansowych uzyskano m.in. następujące efekty rzeczowe: 

− w ramach zakupów inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych 
(1066,4 tys. zł) zakupiono m.in. cztery samochody do obsługi przejścia granicznego, zestaw 
radiowy i elektryczny inicjowania wybuchu do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, 
videoendoskop, dwa ręczne detektory przemytu, analizator do identyfikacji nieznanych 
substancji chemicznych73; 

− w wyniku realizacji inwestycji pn. Utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców 
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (6246,1 tys. zł)74 powstała 
powierzchnia biurowa (344 m2), spełniająca wymogi do przyjmowania wniosków i udzielania 
informacji dla interesantów, w tym: 23 nowe stanowiska pracy dla obsługi bezpośredniej 
cudzoziemców, wyposażenie umożliwiające oczekiwanie przez cudzoziemców na załatwienie 
spraw urzędowych oraz zaplecze sanitarne dla klientów Urzędu, w tym również dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo; 

                                                           
61  Próbę do badania wyznaczono ze zbioru zapisów księgowych, z którego wyeliminowano zapisy dotyczące: wynagrodzeń 

osobowych i ich pochodnych (ze względu na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości) oraz transakcji o niewielkiej 
wartości (poniżej 500 zł). 

62  41 zapisów księgowych odpowiadającym pozapłacowym wydatkom na kwotę ogółem 9574,1 tys. zł, w tym kwota 
5108,6 tys. zł dotyczyła wydatków majątkowych. 

63  W tym wydatków poniesionych w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz z tytułu realizacji umów 
zlecenie. 

64 Wydatki poniesione w okresie styczeń-grudzień 2020 r., wybrane przy uwzględnieniu ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości. 

65  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. (obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.); dalej ustawa pzp. 
66  Tj. 4124,2 tys. zł bez podatku od towarów i usług. 
67  Tj. 1694,7 tys. zł bez podatku od towarów i usług. 
68  Wartość udzielonego zamówienia oraz kwota wydatku poniesiona w 2020 r. wyniosły 489,3 tys. zł brutto. 
69  Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm. 
70  Wartość udzielonego zamówienia oraz kwota wydatku poniesiona w 2020 r. wyniosły 265,2 tys. zł brutto. 
71  Wartość udzielonego zamówienia oraz kwota wydatku poniesiona w 2020 r. wyniosły 94,7 tys. zł brutto. 
72  W tym ustawy pzp oraz zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Generalnego ZUW z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZUW oraz regulaminu pracy komisji przetargowej w ZUW. 
73  W tym: narkotyków i materiałów wybuchowych. 
74  Projekt nr 3/7-2017/OG-FAMI. 
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− dostosowano infrastrukturę wewnętrzną ZUW do przechowywania akt osobowych obywateli 
państw trzecich (213,2 tys. zł)75, w tym zakupiono specjalistyczne wyposażenie zintegrowanego 
systemu do zarządzania i przechowywania dokumentów; 

− zakupiono elektroniczne syreny alarmowe na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego ZUW (93,5 tys. zł); 

− powstała hala namiotowa dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Lubieszynie (71,9  tys. zł); 

− zakupiono kontenery dla Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego (40,6 tys. zł); 

− zakupiono zestaw retransmitera dla zabezpieczenia łączności radiowej oraz komórkowej grup 
ratowniczych prowadzących działania ratownicze na terenie województwa (22 tys. zł); 

− zakupiono urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby punktu informacyjnego utworzonego dla osób 
ze szczególnymi potrzebami (26,6 tys. zł); 

− zakupiono mobilną stację roboczą w ramach wsparcia serwerów ZUW w dowolnej innej 
lokalizacji na wypadek konieczności ewakuacji (20,6 tys. zł); 

− z tytułu przeciwdziałania i walki z COVID-19 (42 406,1 tys. zł) m.in. zabezpieczono tworzone 
przez Wojewodę punkty sanitarne kontroli osób przyjeżdżających z zagranicy, zakupiono środki 
dezynfekujące, sfinansowano koszty powołania lekarzy i dentystów do stwierdzania zgonów 
osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zorganizowano akcję informacyjną 
dotyczącej COVID-19, zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie zespołów do poboru 
wymazów od osób objętych kwarantanną w celu potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
zakupiono komputery przenośne wraz z oprogramowaniem do wykonywania pracy zdalnej dla 
kluczowych stanowisk w Urzędzie, uruchomiono miejsca kwarantanny dla funkcjonariuszy, 
pracowników wszystkich służb mundurowych oraz ratowników medycznych zaangażowanych 
w działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, w celu uzyskania 
płynu dezynfekcyjnego zakupiono niezbędne komponenty chemiczne (gliceryna, woda 
utleniona), pokryto koszty wydawania niezbędnych decyzji związanych z wirusem, a także na 
wypłatę wynagrodzeń wynikających z godzin nadliczbowych pracowników Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, zabezpieczono pomoc w formie posiłku lub produktów żywnościowych 
wraz z dowozem dla osób starszych i samotnych objętych obowiązkową kwarantanną domową; 

− z tytułu przekazanych przez Wojewodę podległym jednostkom76 środków finansowych na 
działania związane z COVID-19 (14 727,9 tys. zł)77 m.in.: zakupiono sprzęt ochrony osobistej78, 
namioty pneumatyczne, samochody kwatermistrzowskie, respiratory, kardiomonitory 
kompaktowe, myjnie endoskopowe, dostosowano pomieszczenia laboratoryjne do badań 
w kierunku diagnostyki SARS-CoV-2, zapewniono pobór próbek do badania na COVID-19, 
zapewniono obsługę osób funkcyjnych zaangażowany w walkę z pandemią, a także 
zagwarantowano warunki ustalone dla miejsc kwarantanny. 

Plan kontroli ZUW na 2020 r. został zatwierdzony przez Wojewodę 9 grudnia 2019 r. i obejmował 
łącznie 413 pozycji. Do planu wprowadzono 380 zmian, z tego: dodano jedną kontrolę na polecenie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; przeniesiono przeprowadzenie 174 kontroli na 
2021 r.; odstąpiono od przeprowadzenia 20 kontroli; dokonano 185 innych zmian polegających 
w szczególności na zmianie terminu kontroli (w ramach roku 2020), przedmiotu kontroli, podmiotu 
kontrolowanego. Jako główną przyczynę dla 187 przeniesień i odstąpień od kontroli wskazano 
epidemię COVID-19. Plan kontroli po zmianach został wykonany w 100%. 

W 2020 r. w ramach kontroli Wojewody przeprowadzono łącznie 119 kontroli zadań, które zostały 
dofinansowane z dotacji, z tego w ramach 40 postępowań skontrolowano wydatki na realizację zadań 
w wysokości 14 209, tys. zł, łączna kwota wskazana do zwrotu wyniosła 33,7 tys. zł. Pozostałe 
kontrole (79 postępowań) stanowiły kontrole formalno-merytoryczne. Przeprowadzono 23 kontrole 
prawidłowości wydatkowania w 2020 r. środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa 
na działania związane z COVID-19, w których skontrolowano wydatki na kwotę 8912 tys. zł; kwota 
wskazana do zwrotu wyniosła 9,4 tys. zł. Zrealizowano ponadto 27 kontroli pozaplanowych 
(doraźnych), wynikających z: sygnałów obywatelskich o możliwych nieprawidłowościach, informacji 
                                                           
75  Projekt nr 5/7-2017/OG-FAMI. 
76  W tym: Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 

-Epidemiologicznej w Szczecinie, ZUW oraz jednostkom samorządu terytorialnego. 
77  Kwota wydatkowana ogółem z rezerwy celowej poz. 4. 
78  W tym m.in.: maski, półmaski, rękawiczki, okulary, kombinezony, ubrania ochronne, środki dezynfekujące. 
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skutkujących obowiązkiem podjęcia kontroli, znacznych środków dotacji z rezerwy celowej budżetu 
państwa na przeciwdziałanie COVID-1979. 

W wyniku czynności kontrolnych, w trakcie roku budżetowego wstrzymano wypłatę części dotacji 
w kwocie 4,1 tys. zł oraz kwotę 18 tys. zł, na którą jednostka nie przekazała dowodów 
potwierdzających prawidłowe wydatkowanie. W trakcie jednej kontroli zakwestionowano wydatki 
na kwotę 92,8 tys. zł, którą jednostka kontrolowana planowała rozliczyć w ramach zadania. 

Zrealizowany został wniosek z kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. (P/20/001), 
dotyczący wzmocnienia nadzoru nad rozliczaniem dotacji dla powiatów na wykonywanie niektórych 
zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej. 

3.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

W 2020 r. wydatki budżetu środków europejskich w części 85/32 – województwo 
zachodniopomorskie zrealizowano w wysokości 7843,6 tys. zł, tj. 92,4% planu po zmianach. Wydatki 
finansowano z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 – Finansowanie programów 
z budżetu środków europejskich. Wnioskowanie o środki z rezerwy było celowe i wynikało 
z faktycznych potrzeb dysponenta części. Otrzymane środki wydatkowano zgodnie 
z przeznaczeniem. Wydatki poniesiono na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–202080 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–202081. 

W 2020 r. ZUW (dysponent III stopnia) nie realizował wydatków z budżetu środków europejskich. 

Szczegółowe dane dotyczące wydatków z budżetu środków europejskich przedstawiono 
w załączniku 6.5 do informacji. 

3.3.  SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2020 r. przez 
dysponenta części 85/32 – województwo zachodniopomorskie, a także sprawozdań jednostkowych 
Urzędu: 

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

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

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

− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW); 

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

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

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

                                                           
79  W szczególności na zadania dotyczące zapewnienia warunków ustalonych dla miejsc kwarantanny zatwierdzonych przez 

Wojewodę oraz na zakupy sprzętu i materiałów ochrony osobistej na potrzeby zapobiegania oraz zwalczania zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. 

80  W tym w ramach dwóch projektów realizowanych przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinie pn.: Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych wydatki w wysokości 726 tys. zł 
przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych oraz Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV wydatki 
w wysokości 1095,8 tys. zł przeznaczono na m.in. zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, pojemnik do transportu 
materiałów stwarzających zagrożenie biologiczne oraz zestaw do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku zagrożenia 
biologicznego. 

81  W tym w ramach projektu realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego pn. Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 wydatki w wysokości 6021,8 tys. zł przeznaczono na m.in. na 
oprogramowanie komputerowe dla dzieci z niepełnosprawnością, sprzęt komputerowy i multimedialny, maseczki, 
rękawiczki i płyny dezynfekujące oraz wyposażenie miejsc kwarantanny i izolacji. 
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− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 
zadaniowym (Rb-BZ1). 

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

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 85/32 na podstawie sprawozdań 
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Kwoty wykazane w sprawozdaniach 
jednostkowych ZUW (dysponenta III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej, ale w przypadku Rb-27 oraz Rb-N nie oddawały rzeczywistego stanu zaległości netto 
i należności wymagalnych. W ewidencji księgowej Urzędu ujęto w roku 2020 (i latach poprzednich) 
oraz nie spisano jako należności nieściągalne 74 zaległości w łącznej wysokości 1456,4 tys. zł. 
Skutkiem powyższego zawyżono w sprawozdaniu Rb-27 należności o ww. kwotę, a w sprawozdaniu 
Rb-N wartość nominalną należności o 532,9 tys. zł. Przyjęte mechanizmy kontroli zarządczej nie były 
w pełni skuteczne, ponieważ nie zapobiegły powstaniu ww. błędów. Sprawozdania Urzędu zostały 
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym 
(za wyjątkiem opisanych sprawozdań).  

Wystąpienie ww. nieprawidłowości, podobnie jak w latach poprzednich, wskazuje na konieczność 
dalszego wzmożonego nadzoru nad prawidłowością sporządzania sprawozdań budżetowych 
i z operacji finansowych. 
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4. USTALENIA INNYCH KONTROLI 
Kontrola „Gospodarowanie nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego 
w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego” (nr ewid. 
172/2020/P/20/083/LSZ) w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (SP), 
wykazała m.in., że: 

− w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim – badane pozycje ewidencji zasobu nieruchomości 
nie zawierały elementów wymaganych przepisami, tj. opisu przeznaczenia nieruchomości w planie 
miejscowym, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy; w ewidencji zasobu nieprawidłowo określono powierzchnię jednej z działek; 

− w Starostwie Powiatowym w Gryficach – w żadnym ze zbadanych wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę nie zamieszczono informacji o terminie wnoszenia opłat 
i zasadach aktualizacji opłat; zawarcie jednej umowy na dzierżawę i jednej na najem nieruchomości 
nie zostało poprzedzone ujęciem ich w wykazach; w trzech przypadkach wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy nie zostały zamieszczone w prasie lokalnej o zasięgu 
obejmującym co najmniej jeden powiat; 

− w Urzędzie Miasta Świnoujście – przeniesienia wartości mienia SP do ewidencji pozabilansowej 
dokonano bez stosownej zmiany polityki rachunkowości, tj. bez przyjęcia nowych zasad klasyfikacji 
zdarzeń, a także bez zachowania wymogu wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości82; wpływy uzyskane w 2020 r., będące dochodami z tytułu oddania nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste, nie zostały ujęte w księgach oraz w sprawozdaniu Rb-27ZZ za I kwartał 
2020 r. w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej; w przypadku czterech wykazów 
nieruchomości, obejmujących dziewięć nieruchomości SP przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 
nie wskazano zasad aktualizacji opłat dzierżawnych. 

W jednej z dziewięciu badanych gmin, tj. w Gminie Ińsko, stwierdzono m.in, że według ewidencji gruntów 
i budynków prowadzonej przez starostwo powiatowe w Stargardzie w użytkowaniu wieczystym Gminy 
były dwie działki SP, za które Gmina nie wnosiła opłat. W trakcie kontroli NIK, w wyniku zawiadomienia 
przez Starostę Stargardzkiego o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ww. gruntów, 
Gmina wniosła opłaty na łączną kwotę 2 tys. zł. 

W wystąpieniach pokontrolnych NIK wniosła m.in. o podjęcie działań w celu: 

− zapewnienie rzetelnego i zgodnego z przepisami prowadzenia ewidencji zasobu nieruchomości, 

− gospodarowanie nieruchomościami z zachowaniem procedur zapewniających jawność postępowań 
związanych ze zbywaniem i udostępnianiem nieruchomości. 

Ustalenia NIK w ww. zakresie wskazują na potrzebę wzmożenia nadzoru Wojewody nad 
gospodarowaniem przez starostów nieruchomościami Skarbu Państwa.  

 

 

                                                           
82  Dz. U. z 2021 r. poz. 217. 
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5. INFORMACJE DODATKOWE 
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Wojewody Zachodniopomorskiego 13 kwietnia 2021 r. 
sformułowano wnioski dotyczące: 

− niezwłocznego podejmowania działań windykacyjnych wobec dłużników, 

− podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych niezwłocznie 
po wystąpieniu okoliczności uzasadniających ich podjęcie, 

− zintensyfikowania działań nadzorczych nad prawidłowością sporządzania sprawozdań 
budżetowych oraz z operacji finansowych. 

Pismem z 5 maja 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski poinformował o niewnoszeniu zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 85/32 – WOJEWÓDZTWO 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Oceny wykonania budżetu w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie dokonano stosując 
kryteria83 oparte na wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku84. 

Dochody (D)85:      121 283,4 tys. zł 

Wydatki (W)86:      3 455 392,5 tys. zł 

Łączna kwota (G = W):     3 455 392,5 tys. zł 

Waga wydatków w łącznej kwocie:   (Ww = W : G) – 1,0 

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow):   0 zł 

Nieprawidłowość dotycząca podjęcia przez Wojewodę decyzji o zablokowaniu planowanych wydatków 
w wysokości 70 903 tys. zł dopiero z końcem 2020 r., mimo że okoliczności uzasadniające ich podjęcie 
wystąpiły od 30 do 181 dni wcześniej, nie mieściła się w kategorii wydatków ocenianych jako niecelowe 
lub niegospodarne, bądź poniesionych z naruszeniem przepisów prawa. 

Ocena cząstkowa wydatków:    (5) 

Opinia o sprawozdaniach:    pozytywna 

Ocena ogólna:      pozytywna 

 

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

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

86  Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, które nie 
wygasły z upływem roku. 

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 85/32 – WOJEWÓDZTWO 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2019 2020 

5:3 5:4 
Wykonanie Ustawa1) Wykonanie 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 7 
Ogółem, w tym: 145 030,0 98 846,0 121 283,4 83,6 122,7 

1. 010 - Rolnictwo 
i łowiectwo 19 484,2 21 639,0 19 050,8 97,8 88,0 

1.1. 
01032 - Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 

2 651,8 2 716,0 2 828,1 106,6 104,1 

1.2. 01034 - Powiatowe 
inspektoraty weterynarii 15 829,4 18 031,0 15 218,4 96,1 84,4 

1.2.1. § 0690 - Wpływy z różnych 
opłat 15 636,7 17 912,0 14 974,8 95,8 83,6 

2. 050 - Rybołówstwo 
i rybactwo 44,1 0,0 10,8 24,4 - 

2.1. 05003 - Państwowa Straż 
Rybacka 44,1 0,0 10,8 24,4 - 

3. 500 – Handel 384,2 337,0 436,4 113,6 129,5 

3.1. 50001 - Inspekcja 
Handlowa 384,2 337,0 436,4 113,6 129,5 

3.1.1. 

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

295,3 283,0 352,6 119,4 124,6 

4. 600 – Transport 
i łączność 1 055,0 79,0 69,7 6,6 88,3 

4.1. 60095 - Pozostała 
działalność 77,8 77,0 65,7 84,5 85,4 

5. 630 – Turystyka 9,1 0,0 10,7 118,0 - 

5.1. 63095 - Pozostała 
działalność 9,1 0,0 10,7 118,0 - 

6. 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 75 632,6 48 982,0 58 946,0 77,9 120,3 

6.1. 
70005 - Gospodarka 
gruntami 
i nieruchomościami 

75 632,6 48 982,0 58 943,2 77,9 120,3 

6.1.2. 

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

75 629,8 48 982,0 58 937,4 77,9 120,3 

7. 710 - Działalność 
usługowa 1 940,4 1 021,0 1 258,4 64,9 123,2 

7.1. 71015 - Nadzór 
budowlany 1 700,1 982,0 1 219,3 71,7 124,2 

7.1.1. § 0690 - Wpływy z różnych 
opłat 969,5 455,0 694,5 71,6 152,6 

7.1.2. 

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

63,1 52,0 258,1 409,0 496,3 

8. 750 - Administracja 
publiczna 11 053,5 6 233,0 7 330,9 66,3 117,6 

8.1. 75011 - Urzędy 
wojewódzkie 11 020,0 6 206,0 7 308,5 66,3 117,8 

8.1.1. § 0620 - Wpływy z opłat 2 595,9 2 400,0 2 588,7 99,7 107,9 
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za zezwolenia, akredytacje 
oraz opłaty ewidencyjne, 
w tym opłaty za 
częstotliwości 

8.1.2. 

§ 0930 - Wpływy z opłat 
paszportowych 
oraz pozostałych opłat 
konsularnych 

6 755,2 2 500,0 3 117,0 46,1 124,7 

8.2. 75046 - Komisje 
egzaminacyjne 25,4 16,0 14,2 55,9 88,8 

8.3. 
75087 - Ministerstwo 
Skarbu Państwa 
w likwidacji 

8,2 10,0 8,1 99,0 81,1 

9. 
754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

304,9 386,0 488,7 160,3 126,6 

9.1. 
75411 - Komendy 
powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej 

224,6 350,0 445,4 198,3 127,3 

9.1.1. 

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

205,0 350,0 434,1 211,7 124,0 

10. 755 - Wymiar 
sprawiedliwości 2,0 0,0 0,6 29,9 - 

10.1. 75515 - Nieodpłatna 
pomoc prawna 2,0 0,0 0,6 29,9 - 

11. 758 - Różne rozliczenia 152,7 0,0 11,8 7,7 - 

11.1. 75814 - Różne rozliczenia 
finansowe 152,7 0,0 11,8 7,7 - 

12. 801 - Oświata 
i wychowanie 21,0 8,0 90,1 429,3 1126,8 

12.1. 80104 - Przedszkola 7,3 0,0 48,9 669,6 - 
12.2. 80136 - Kuratoria oświaty 7,1 8,0 27,8 391,4 347,4 
13. 851 - Ochrona zdrowia 6 050,5 5 314,0 4 526,1 74,8 85,2 

13.1. 85132 - Inspekcja 
Sanitarna 5 000,8 4 931,0 3 236,0 64,7 65,6 

13.1.1. § 0830 - Wpływy z usług 3 586,1 2 719,0 2 156,0 60,1 79,3 

13.2. 85141 - Ratownictwo 
medyczne 573,5 0,0 846,7 147,6 - 

13.2.1. § 0970 - Wpływy z różnych 
dochodów 458,5 0,0 585,0 127,6 - 

14. 852 - Pomoc społeczna 1 155,0 440,0 1 257,7 108,9 285,8 
14.1. 85203 - Ośrodki wsparcia 353,6 215,0 379,5 107,3 176,5 
14.2. 85216 - Zasiłki stałe 421,6 0,0 404,0 95,8 - 

14.3. 
85228 - Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

242,7 205,0 314,2 129,5 153,3 

15. 
853 - Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

1 353,9 956,0 1 233,6 91,1 129,0 

15.1. 85333 - Powiatowe urzędy 
pracy 1 222,6 816,0 1 096,6 89,7 134,4 

15.1.1. § 0690 - Wpływy z różnych 
opłat 1 063,3 690,0 972,7 91,5 141,0 

16. 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza 9,1 0,0 4,7 52,0 - 

16.1. 
85415 - Pomoc materialna 
dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

8,3 0,0 3,5 41,7 - 

17. 855 - Rodzina 26 125,3 13 300,0 26 291,0 100,6 197,7 

17.1. 85501 - Świadczenie 
wychowawcze 2 045,8 0,0 1 816,1 88,8 - 

17.2. 85502 - Świadczenia 
rodzinne, świadczenie 24 036,9 13 300,0 24 422,8 101,6 183,6 
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z funduszu 
alimentacyjnego 
oraz składki 
na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia 
społecznego 

17.2.1. 

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

21 412,4 13 300,0 21 338,0 99,7 160,4 

18. 
900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

212,5 141,0 246,2 115,9 174,6 

18.1. 90014 - Inspekcja Ochrony 
Środowiska 206,7 133,0 246,2 119,1 185,1 

19. 921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 40,2 10,0 19,2 47,6 191,5 

19.1. 92121 - Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony Zabytków 2,7 9,0 19,2 709,3 212,8 

 

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). 
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6.3.  WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 85/32 – WOJEWÓDZTWO 

ZACHODNIOPOMORSKIE 
 

Lp. Wyszczególnienie  

2019 2020 

6:3 6:4 6:5 Wykonanie
1) Ustawa2) Budżet po 

zmianach Wykonanie3) 
w tym 

niewyga -
sające 

tys. zł % 

1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 
Ogółem, w tym: 2 934 001,6 3 223 698,0 3 499 368,3 3 455 392,5 20 642,1 117,8 107,2 98,7 

1. 010 - Rolnictwo 
i łowiectwo 137 711,5 65 761,0 163 928,7 162 107,6 0,0 117,7 246,5 98,9 

1.1. 

01005 - Prace 
geodezyjno- 
-urządzeniowe 
na potrzeby 
rolnictwa 

20,6 35,0 12,6 12,5 0,0 60,9 35,8 99,2 

1.2. 01009 - Spółki 
wodne 1 169,1 310,0 1 450,0 1 450,0 0,0 124,0 467,7 100,0 

1.2.1 

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

1 169,1 310,0 1 450,0 1 450,0 0,0 124,0 467,7 100,0 

1.3. 

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

2 966,4 1 162,0 24 250,4 23 889,6 0,0 805,3 2 055,9 98,5 

1.3.1 § 4300 - Zakup 
usług pozostałych 589,0 0,0 0,0 19 040,9 0,0 3 233,0 - - 

1.3.2 

§ 4600 - Kary 
i odszkodowania 
wypłacane na rzecz 
osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 0,0 2 179,3 2 179,2 0,0 - - 100,0 

1.4. 

01023 - Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych 

2 461,7 2 803,0 3 248,0 3 247,3 0,0 131,9 115,9 100,0 

1.4.1 

§ 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

1 479,2 1 658,0 2 074,0 2 074,0 0,0 140,2 125,1 100,0 

1.5. 

01032 - Państwowa 
Inspekcja Ochrony 
Roślin 
i Nasiennictwa 

11 029,3 11 577,0 11 650,3 11 644,2 0,0 105,6 100,6 99,9 

1.5.1 
§ 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących jednostki 

0,0 1 075,0 1 518,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

1.5.2 

§ 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 

5 596,7 6 502,0 6 156,8 6 156,8 0,0 110,0 94,7 100,0 
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cywilnej 

1.5.3 
§ 4110 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

1 111,3 1 376,0 1 265,6 1 265,6 0,0 113,9 92,0 100,0 

1.6. 

01033 - 
Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii 

11 844,6 11 222,0 12 607,4 12 435,6 0,0 105,0 110,8 98,6 

1.6.1 
§ 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących jednostki 

0,0 831,0 1 719,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

1.6.2 

§ 4010 - 
Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

982,9 1 129,0 1 090,4 1 090,4 0,0 110,9 96,6 100,0 

1.6.3 

§ 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

5 669,6 6 365,0 6 374,4 6 374,4 0,0 112,4 100,1 100,0 

1.6.4 
§ 4110 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

1 137,6 1 309,0 1 289,8 1 289,8 0,0 113,4 98,5 100,0 

1.7. 
01034 - Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii 

34 150,4 31 249,0 36 930,6 36 230,7 0,0 106,1 115,9 98,1 

1.7.1 
§ 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących jednostki 

0,0 9 052,0 13 124,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

1.7.2 

§ 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

12 849,9 14 368,0 14 370,1 14 370,1 0,0 111,8 100,0 100,0 

1.7.3 
§ 4110 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

2 332,6 2 601,0 2 623,7 2 615,3 0,0 112,1 100,5 99,7 

1.7.4 
§ 4170 - 
Wynagrodzenia 
bezosobowe 

3 340,8 2 616,0 3 015,5 2 896,2 0,0 86,7 110,7 96,0 

1.7.5 
§ 4210 - Zakup 
materiałów 
i wyposażenia 

1 163,1 0,0 0,0 1 273,2 0,0 109,5 - - 

1.8. 
01041 - Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

5 013,2 6 000,0 4 800,0 4 265,5 0,0 85,1 71,1 88,9 

1.8.1 

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

2 925,0 3 372,0 2 894,8 2 576,9 0,0 88,1 76,4 89,0 

1.8.2 

§ 2059 - Dotacje 
celowe w ramach 
programów 
finansowanych 
z udziałem środków 
europejskich oraz 
środków, o których 

1 671,9 1 928,0 1 655,2 1 472,9 0,0 88,1 76,4 89,0 
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mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 5 lit. a i b 
ustawy, lub 
płatności w ramach 
budżetu środków 
europejskich, 
realizowanych przez 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

1.9. 01095 - Pozostała 
działalność 69 056,2 1 403,0 68 979,4 68 932,2 0,0 99,8 4 913,2 99,9 

1.9.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

65 727,0 0,0 66 337,9 66 316,6 0,0 100,9 - 100,0 

1.9.2 

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

1 690,8 220,0 1 560,4 1 555,1 0,0 92,0 706,9 99,7 

2. 600 - Transport 
i łączność 87 118,9 54 628,0 55 232,3 48 495,8 101,8 55,7 88,8 87,8 

2.1. 

60003 - Krajowe 
pasażerskie 
przewozy 
autobusowe 

50 458,3 46 035,0 46 035,0 39 402,0 0,0 78,1 85,6 85,6 

2.1.1 

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

50 458,3 46 035,0 46 035,0 39 402,0 0,0 78,1 85,6 85,6 

2.2. 60031 - Przejścia 
graniczne 3 674,6 4 526,0 4 948,8 4 934,1 101,8 134,3 109,0 99,7 

2.2.1 
§ 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących jednostki 

0,0 2 849,0 3 548,6 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

2.2.2 

§ 6060 - Wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

640,5 1 470,0 1 146,4 1 146,4 0,0 179,0 78,0 100,0 

2.3. 
60055 - Inspekcja 
Transportu 
Drogowego 

3 517,2 3 917,0 4 098,5 4 044,8 0,0 115,0 103,3 98,7 

2.3.1 

§ 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

1 824,6 2 080,0 2 048,6 2 048,0 0,0 112,2 98,5 100,0 
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3. 
750 - 
Administracja 
publiczna 

74 054,2 78 286,0 86 762,3 85 368,7 68,0 115,3 109,0 98,4 

3.1. 75011 - Urzędy 
wojewódzkie 69 280,1 71 427,0 81 708,1 80 351,8 68,0 116,0 112,5 98,3 

3.1.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

18 928,3 21 968,0 18 055,3 17 552,6 0,0 92,7 79,9 97,2 

3.1.2 

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

979,2 1 078,0 1 078,0 1 078,0 0,0 110,1 100,0 100,0 

3.1.3 

§ 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

22 887,3 25 718,0 25 037,5 25 031,7 0,0 109,4 97,3 100,0 

3.1.4 
§ 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

1 732,0 2 243,0 2 016,1 2 016,1 0,0 116,4 89,9 100,0 

3.1.5 
§ 4110 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

4 789,7 5 259,0 5 404,4 5 361,8 0,0 111,9 102,0 99,2 

3.1.6 

§ 4890 - Pokrycie 
przejętych 
zobowiązań 
po likwidowanych 
jednostkach 
zaliczanych 
do sektora finansów 
publicznych 

0,0 0,0 2 912,8 2 912,8 0,0 - - 100,0 

3.1.7 

§ 6050 - Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

958,6 1 321,0 1 321,0 1 284,9 68,0 134,0 97,3 97,3 

3.1.8 

§ 6051 - Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

2 116,2 0,0 4 396,0 4 391,7 0,0 207,5 - 99,9 

3.1.9 

§ 6052 - Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

705,4 0,0 1 465,3 1 463,9 0,0 207,5 - 99,9 

3.2. 
75081 - System 
powiadamiania 
ratunkowego 

3 852,4 5 873,0 4 480,0 4 464,8 0,0 115,9 76,0 99,7 

3.2.1 

§ 4010 - 
Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

2 415,7 3 989,0 2 909,8 2 909,3 0,0 120,4 72,9 100,0 

3.3. 

75084 - 
Funkcjonowanie 
wojewódzkich rad 
dialogu społecznego 
 
 

89,0 201,0 100,0 100,0 0,0 112,3 49,8 100,0 
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4. 

754 - 
Bezpieczeństwo 
publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa 

166 772,4 169 454,0 196 380,5 196 214,4 15 007,7 117,7 115,8 99,9 

4.1. 

75410 - Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

14 385,6 14 188,0 18 249,2 18 248,0 1 594,0 126,8 128,6 100,0 

4.1.1 
§ 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących jednostki 

0,0 2 422,0 4 209,4 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

4.1.2 

§ 4050 - Uposażenia 
żołnierzy 
zawodowych oraz 
funkcjonariuszy 

4 092,0 4 922,0 4 617,6 4 616,8 0,0 112,8 93,8 100,0 

4.1.3 

§ 6060 - Wydatki 
na zakupy 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych 

1 970,0 700,0 3 370,6 3 370,6 462,0 171,1 481,5 100,0 

4.2. 

75411 - Komendy 
powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

148 759,3 153 640,0 169 728,7 169 715,9 13 413,7 114,1 110,5 100,0 

4.2.1 

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

131 160,1 136 975,0 148 118,9 148 106,0 0,0 112,9 108,1 100,0 

4.2.2 

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

17 599,2 16 665,0 21 609,8 21 609,9 13 413,7 122,8 129,7 100,0 

4.3. 75414 - Obrona 
cywilna 244,9 250,0 638,1 637,1 0,0 260,2 254,8 99,8 

4.4. 
75415 - Zadania 
ratownictwa 
górskiego i wodnego 

397,7 400,0 400,0 398,0 0,0 100,1 99,5 99,5 

4.5. 75421 - Zarządzanie 
kryzysowe 2 281,0 976,0 2 755,1 2 718,3 0,0 119,2 278,5 98,7 

4.5.1 § 4300 - Zakup 
usług pozostałych 135,4 0,0 0,0 1 605,8 0,0 1 186,3 - - 

4.6. 75495 - Pozostała 
działalność 554,0 0,0 4 609,4 4 497,1 0,0 811,7 - 97,6 

4.6.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

0,0 0,0 1 395,9 1 392,0 0,0 - - 99,7 



Załączniki 

29 

4.6.2 

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

    2 880,0 2 813,5 0,0 - - 97,7 

5. 801 - Oświata 
i wychowanie 81 504,2 13 776,0 90 481,3 89 361,8 0,0 109,6 648,7 98,8 

5.1. 80101 - Szkoły 
podstawowe 1 448,5 0,0 874,1 870,8 0,0 60,1 - 99,6 

5.2. 
80102 - Szkoły 
podstawowe 
specjalne 

149,4 0,0 55,5 54,4 0,0 36,4 - 98,0 

5.3. 

80103 - Oddziały 
przedszkolne 
w szkołach 
podstawowych 

4 958,8 0,0 5 275,0 5 183,0 0,0 104,5 - 98,3 

5.3.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

4 958,8 0,0 5 269,3 5 183,0 0,0 104,5 - 98,4 

5.4. 80104 - Przedszkola 48 903,2 0,0 51 235,0 50 872,3 0,0 104,0 - 99,3 

5.4.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

48 903,2 0,0 51 235,0 50 872,3 0,0 104,0 - 99,3 

5.5. 80105 - Przedszkola 
specjalne 109,9 0,0 110,5 95,2 0,0 86,6 - 86,2 

5.6. 
80106 - Inne formy 
wychowania 
przedszkolnego 

1 522,0 0,0 1 667,4 1 652,7 0,0 108,6 - 99,1 

5.6.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin  

1 522,0 0,0 1 667,4 1 652,7 0,0 108,6 - 99,1 

5.7. 80115 - Technika  88,1 0,0 539,3 535,8 0,0 608,4 - 99,4 

5.8. 80117 - Szkoły 
policealne 0,0 0,0 377,8 376,7 0,0 - - 99,7 

5.9. 80120 - Licea 
ogólnokształcące 69,5 0,0 822,9 816,3 0,0 1 174,9 - 99,2 

5.10. 
80121 - Licea 
ogólnokształcące 
specjalne 

0,0 0,0 42,0 39,5 0,0 - - 94,0 

5.11. 80134 - Szkoły 
zawodowe specjalne 0,0 0,0 144,0 141,2 0,0 - - 98,1 

5.12. 80136 - Kuratoria 
oświaty 9 501,9 10 064,0 9 939,1 9 922,3 0,0 104,4 98,6 99,8 

5.12.1 
§ 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących jednostki 

0,0 1 159,0 1 207,8 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

5.12.2 

§ 4020 - 
Wynagrodzenia 
osobowe członków 
korpusu służby 
cywilnej 

5 120,1 5 765,0 5 670,0 5 668,3 0,0 110,7 98,3 100,0 

5.12.3 

§ 4110 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 
 

1 011,9 1 218,0 1 146,0 1 144,2 0,0 113,1 93,9 99,8 
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5.13. 

80146 - 
Dokształcanie 
i doskonalenie 
nauczycieli 

956,0 3 112,0 1 932,9 1 751,6 0,0 183,2 56,3 90,6 

5.13.1 

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

583,8 1 037,0 1 095,6 981,4 0,0 168,1 94,6 89,6 

5.14. 
80148 - Stołówki 
szkolne i 
przedszkolne 

1 464,7 0,0 1 568,8 1 561,9 0,0 106,6 - 99,6 

5.14.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin  

866,2 0,0 1 233,2 1 227,5 0,0 141,7 - 99,5 

5.15. 

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 

440,0 0,0 366,4 364,0 0,0 82,7 - 99,3 

5.16. 

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

11 071,5 0,0 14 822,0 14 442,7 0,0 130,4 - 97,4 

5.16.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

10 551,8 0,0 14 157,0 13 824,1 0,0 131,0 - 97,6 

5.17. 80195 - Pozostała 
działalność 802,2 600,0 689,6 662,4 0,0 82,6 110,4 96,1 

6. 851 - Ochrona 
zdrowia 204 763,7 221 594,0 253 935,0 250 877,3 5 241,5 122,5 113,2 98,8 

6.1. 85111 - Szpitale 
ogólne 0,0 0,0 12 396,0 12 395,8 5 241,5 - - 100,0 

6.1.1 

§ 2210 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu 

    1 190,9 1 190,7 0,0 - - 100,0 
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administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
samorząd 
województwa 

6.1.2 

§ 6220 - Dotacja 
celowa z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie 
kosztów realizacji 
inwestycji 
i zakupów 
inwestycyjnych 
innych jednostek 
sektora finansów 
publicznych 

    2 105,0 2 105,0 1 505,0 - - 100,0 

6.1.3 

§ 6410 - Dotacja 
celowa przekazana 
z budżetu państwa 
na inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne 
z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
powiat 

    1 181,9 1 181,4 241,0 - - 100,0 

6.1.4 

§ 6430 - Dotacja 
celowa przekazana 
z budżetu państwa 
na realizację 
inwestycji 
i zakupów 
inwestycyjnych 
własnych powiatu 

    3 100,0 3 100,0 2 100,0 - - 100,0 

6.1.5 

§ 6510 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne 
z zakresu 
administracji 
rządowej oraz inne 
zadania zlecone 
ustawami 
realizowane przez 
samorząd 
województwa 

    2 465,0 2 465,0 0,0 - - 100,0 

6.1.6 

§ 6530 - Dotacja 
celowa przekazana 
z budżetu państwa 
na realizację 
inwestycji 
i zakupów 
inwestycyjnych 
własnych 
samorządu 
województwa 

    1 150,0 1 150,0 1 150,0 - - 100,0 

6.2. 85112 - Szpitale 
kliniczne 0,0 0,0 1 313,9 1 313,9 0,0 - - 100,0 

6.3. 85132 - Inspekcja 
Sanitarna 58 201,6 61 557,0 69 417,1 69 217,8 0,0 118,9 112,4 99,7 

6.3.1 

§ 4010 - 
Wynagrodzenia 
osobowe 
pracowników 

38 012,0 42 813,0 48 451,5 48 298,6 0,0 127,1 112,8 99,7 
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6.3.2 
§ 4040 - Dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne 

2 675,8 3 086,0 2 955,1 2 950,9 0,0 110,3 95,6 99,9 

6.3.3 
§ 4110 - Składki 
na ubezpieczenia 
społeczne 

6 657,8 7 417,0 8 253,8 8 221,0 0,0 123,5 110,8 99,6 

6.3.4 
§ 4210 - Zakup 
materiałów 
i wyposażenia 

2 004,2 0,0 0,0 1 582,6 0,0 79,0 - - 

6.3.5 § 4260 - Zakup 
energii 917,9 0,0 0,0 1 003,6 0,0 109,3 - - 

6.3.6 § 4300 - Zakup 
usług pozostałych 2 407,9 0,0 0,0 2 468,9 0,0 102,5 - - 

6.3.7 

§ 4440 - Odpisy 
na zakładowy 
fundusz świadczeń 
socjalnych 

954,8 1 121,0 1 160,3 1 160,3 0,0 121,5 103,5 100,0 

6.4. 85133 - Inspekcja 
Farmaceutyczna 955,1 1 065,0 1 041,0 1 032,8 0,0 108,1 97,0 99,2 

6.5. 
85141 - 
Ratownictwo 
medyczne 

115 730,8 129 732,0 129 755,5 127 627,7 0,0 110,3 98,4 98,4 

6.5.1 

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

115 534,1 129 657,0 129 657,0 127 529,3 0,0 110,4 98,4 98,4 

6.6. 

85144 - System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego 

116,3 161,0 161,0 161,0 0,0 138,4 100,0 100,0 

6.7. 

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

28 386,6 27 920,0 34 411,4 33 889,1 0,0 119,4 121,4 98,5 

6.7.1 

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

28 383,9 27 920,0 34 408,7 33 886,9 0,0 119,4 121,4 98,5 

6.8. 85195 - Pozostała 
działalność 1 373,3 1 159,0 5 439,1 5 239,3 0,0 381,5 452,1 96,3 

6.8.1 
§ 4000 - Grupa 
wydatków 
bieżących jednostki 

0,0 18,0 4 274,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

7. 852 - Pomoc 
społeczna 229 628,7 216 973,0 239 882,9 229 087,0 45,0 99,8 105,6 95,5 

7.1. 85202 - Domy 
pomocy społecznej 42 175,6 38 381,0 44 358,6 44 340,5 0,0 105,1 115,5 100,0 

7.1.1 § 2130 - Dotacje 
celowe przekazane 41 007,4 38 381,0 44 215,4 44 200,0 0,0 107,8 115,2 100,0 
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z budżetu państwa 
na realizację 
bieżących zadań 
własnych powiatu 

7.2. 85203 - Ośrodki 
wsparcia 35 192,0 34 529,0 36 838,3 36 562,2 0,0 103,9 105,9 99,3 

7.2.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

29 223,4 29 509,0 30 532,5 30 270,1 0,0 103,6 102,6 99,1 

7.2.2 

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

5 159,5 5 020,0 5 243,4 5 243,3 0,0 101,6 104,4 100,0 

7.2.3 

§ 6310 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na inwestycje 
i zakupy 
inwestycyjne 
z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

100,1 0,0 1 062,4 1 048,8 0,0 1 047,5 - 98,7 

7.3. 

85205 - Zadania 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy 
w rodzinie 

1 153,4 1 195,0 1 227,0 1 044,3 0,0 90,5 87,4 85,1 

7.3.1 

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

1 053,4 1 095,0 1 127,0 1 044,3 0,0 99,1 95,4 92,7 

7.4. 

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

4 803,9 5 215,0 4 603,0 4 461,5 0,0 92,9 85,6 96,9 
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7.4.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin  

4 803,9 5 215,0 4 603,0 4 461,5 0,0 92,9 85,6 96,9 

7.5. 

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

27 175,2 36 410,0 29 855,9 28 426,3 0,0 104,6 78,1 95,2 

7.5.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin  

27 175,2 36 410,0 29 855,9 28 426,3 0,0 104,6 78,1 95,2 

7.6. 

85215 - 
Ubezpieczenia 
emerytalne 
i rentowe 

572,1 0,0 494,3 462,6 0,0 80,9 - 93,6 

7.7. 85216 - Zasiłki stałe 54 558,7 47 238,0 52 681,0 51 333,3 0,0 94,1 108,7 97,4 

7.7.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

54 558,7 47 238,0 52 681,0 51 333,3 0,0 94,1 108,7 97,4 

7.8. 
85218 - Powiatowe 
centra pomocy 
rodzinie 

48,7 0,0 51,6 50,0 0,0 102,7 - 96,8 

7.9. 85219 - Ośrodki 
pomocy społecznej 30 212,4 27 146,0 30 865,6 30 668,8 0,0 101,5 113,0 99,4 

7.9.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

1 496,7 587,0 2 012,2 1 972,7 0,0 131,8 336,1 98,0 

7.9.2 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

28 715,7 26 559,0 28 853,4 28 696,1 0,0 99,9 108,0 99,5 

7.10. 

85220 - Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa, 
mieszkania 
chronione i ośrodki 
interwencji 
kryzysowej 

352,0 0,0 438,3 438,3 0,0 124,5 - 100,0 

7.11. 

85228 - Usługi 
opiekuńcze  
i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

4 862,2 4 203,0 5 804,9 4 994,3 0,0 102,7 118,8 86,0 

7.11.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

3 783,6 4 203,0 4 034,5 3 786,4 0,0 100,1 90,1 93,9 
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zleconych gminom 
ustawami 

7.11.2 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

1 078,6 0,0 1 770,4 1 207,8 0,0 112,0 - 68,2 

7.12. 
85230 - Pomoc 
w zakresie 
dożywiania 

25 510,7 22 267,0 24 984,3 22 807,5 0,0 89,4 102,4 91,3 

7.12.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

25 510,7 22 267,0 24 984,3 22 807,5 0,0 89,4 102,4 91,3 

7.13. 85231 - Pomoc dla 
cudzoziemców 12,4 100,0 29,6 29,6 0,0 239,3 29,6 100,0 

7.14. 85295 - Pozostała 
działalność 2 866,9 289,0 7 650,6 3 467,9 45,0 121,0 1 200,0 45,3 

7.14.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin 

1 098,9 0,0 5 814,4 1 865,6 0,0 169,8 - 32,1 

7.14.1 

§ 6330 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
inwestycji 
i zakupów 
inwestycyjnych 
własnych gmin  

1 391,9 0,0 1 377,7 1 152,9 45,0 82,8 - 83,7 

8. 855 - Rodzina 1 846 441,7 2 311 232,0 2 293 081,0 2 278 602,7 0,0 123,4 98,6 99,4 

8.1. 85501 - Świadczenie 
wychowawcze 1 205 076,1 1 688 865,0 1 624 172,6 1 618 980,9 0,0 134,3 95,9 99,7 

8.1.1 

§ 2060 - Dotacje 
celowe otrzymane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu 
administracji 
rządowej zlecone 
gminom , związane 
z realizacją 
świadczenia 
wychowawczego 
stanowiącego 
pomoc państwa 
w wychowywaniu 
dzieci 

1 205 076,1 1 688 865,0 1 624 172,6 1 618 980,9 0,0 134,3 95,9 99,7 

8.2. 

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

541 783,1 533 536,0 565 193,2 559 143,5 0,0 103,2 104,8 98,9 

8.2.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 

541 783,1 533 536,0 565 193,2 559 143,5 0,0 103,2 104,8 98,9 
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rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

8.3. 85503 - Karta Dużej 
Rodziny 120,6 0,0 78,2 43,8 0,0 36,3 - 56,0 

8.4. 85504 - Wspieranie 
rodziny 60 297,2 55 342,0 60 115,8 57 864,4 0,0 96,0 104,6 96,3 

8.4.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

56 440,7 54 265,0 57 723,8 55 653,4 0,0 98,6 102,6 96,4 

8.4.2 

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

0,0 0,0 1 243,4 1 123,2 0,0 - - 90,3 

8.4.3 

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

1 100,9 1 077,0 1 148,7 1 087,8 0,0 98,8 101,0 94,7 

8.5. 
85505 - Tworzenie 
i funkcjonowanie 
żłobków 

3 986,1 0,0 5 694,7 5 258,3 0,0 131,9 - 92,3 

8.5.1 

§ 2030 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
własnych zadań 
bieżących gmin  

2 007,0 0,0 2 250,6 2 227,1 0,0 111,0 - 99,0 

8.5.2 

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

1 086,7 0,0 1 381,5 1 075,3 0,0 99,0 - 77,8 

8.5.3 

§ 6330 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację 
inwestycji 

660,0 0,0 1 593,0 1 556,0 0,0 235,8 - 97,7 
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i zakupów 
inwestycyjnych 
własnych gmin 
(związków gmin, 
związków 
powiatowo- 
-gminnych) 

8.5. 
85506 - Tworzenie 
i funkcjonowanie 
klubów dziecięcych 

156,4 0,0 64,8 26,2 0,0 16,7 - 40,4 

8.6. 85508 - Rodziny 
zastępcze 20 310,7 19 059,0 18 831,0 18 687,6 0,0 92,0 98,1 99,2 

8.6.1 

§ 2160 - Dotacje 
celowe otrzymane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu 
administracji 
rządowej zlecone 
powiatom, związane 
z realizacją dodatku 
wychowawczego 
oraz dodatku 
do zryczałtowanej 
kwoty stanowiących 
pomoc państwa 
w wychowywaniu 
dzieci 

18 777,5 18 895,0 18 773,0 18 634,6 0,0 99,2 98,6 99,3 

8.7. 
85509 - Działalność 
ośrodków 
adopcyjnych 

3 066,7 1 669,0 3 250,7 3 228,5 0,0 105,3 193,4 99,3 

8.7.1 

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

3 066,7 1 669,0 3 250,7 3 228,5 0,0 105,3 193,4 99,3 

8.8. 

85510 - Działalność 
placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 

2 679,7 4 591,0 4 771,8 4 638,9 0,0 173,1 101,0 97,2 

8.8.1 

§ 2160 - Dotacje 
celowe otrzymane 
z budżetu państwa 
na zadania bieżące 
z zakresu 
administracji 
rządowej zlecone 
powiatom, związane 
z realizacją dodatku 
wychowawczego 
oraz dodatku do 
zryczałtowanej 
kwoty stanowiących 
pomoc państwa 
w wychowywaniu 
dzieci 

2 606,3 4 591,0 4 692,0 4 626,8 0,0 177,5 100,8 98,6 

8.9. 

85513 - Składki 
na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane 
za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia 
rodzinne, zgodnie 
z przepisami ustawy 

6 558,4 5 711,0 8 482,7 8 334,2 0,0 127,1 145,9 98,2 
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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 

8.9.1 

§ 2010 - Dotacje 
celowe przekazane 
z budżetu państwa 
na realizację zadań 
bieżących z zakresu 
administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 
zleconych gminom 
ustawami 

6 558,4 5 711,0 8 482,7 8 334,2 0,0 127,1 145,9 98,2 

8.10. 

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

2 366,6 2 411,0 2 377,5 2 349,1 0,0 99,3 97,4 98,8 

8.11. 85595 - Pozostała 
działalność 40,1 48,0 48,0 47,4 0,0 118,2 98,8 98,8 

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

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

2) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571). 
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 85/32 – WOJEWÓDZTWO 

ZACHODNIOPOMORSKIE 

Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2019 Wykonanie 2020 

8:5 Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro-
dzenia  

wg Rb-701) 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 

Przeciętne 
zatrudnie-

nie  
wg Rb-702) 

Wynagro- 
dzenia  

wg Rb-701) 

tys. zł 

Przeciętne 
miesięczne 
wynagro-

dzenie 
brutto na 1 
pełnozatru-

dnionego 
tys. zł zł zł % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ogółem wg statusu 
zatrudnienia3, w tym: 2 123 136 617,0 5 362,6 2 136 158 569,0 6 186,4 115,4 

1. 
010 - Rolnictwo 
i łowiectwo, w tym 
wg: 

460 30 584,0 5 540,6 462 34 284,0 6 183,4 111,6 

 statusu 
zatrudnienia 01 63 3 324,0 4 396,8 60 3 433,0 4 768,1 108,4 

 statusu 
zatrudnienia 03 397 27 260,0 5 722,1 402 30 851,0 6 395,3 111,8 

1.1. 

01023 - Inspekcja 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno- 
-Spożywczych, 
w tym wg: 

28 1 785,0 5 312,5 32 2 311,0 6 018,2 113,3 

 statusu 
zatrudnienia 01 2 209,0 8 708,3 1 129,0 10 750 123,4 

 statusu 
zatrudnienia 03 26 1 576,0 5 051,3 31 2 182,0 5 865,6 116,1 

1.2. 

01032 -  Inspekcja 
Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, 
w tym wg: 

118 7 028,0 4 963,3 117 7 648,0 5 447,3 109,8 

 statusu 
zatrudnienia 01 16 975,0 5 078,1 16 972,0 5 062,5 99,7 

 statusu 
zatrudnienia 03 102 6 053,0 4 945,3 101 6 676,0 5 508,6 111,4 

1.3. 

01033 -  
Wojewódzkie 
inspektoraty 
weterynarii, w tym 
wg: 

104 7 070,0 5 665,1 103 7 907,0 6 397,3 112,9 

 statusu 
zatrudnienia 01 23 1 039,0 3 764,5 22 1 164,0 4 409,1 117,1 

 statusu 
zatrudnienia 03 81 6 031,0 6 204,7 81 6 743,0 6 937,2 111,8 

1.4. 

01034 - Powiatowe 
inspektoraty 
weterynarii, w tym 
wg: 

200 14 149,0 5 895,4 201 15 848,0 6 570,5 111,5 

 statusu 
zatrudnienia 01 12 549,0 3 812,5 12 598,0 4 152,8 108,9 

 statusu 
zatrudnienia 03 188 13 600,0 6 028,4 189 15 250,0 6 723,9 111,5 

1.5. 
01095 - Pozostała 
działalność, w tym 
wg: 

10 552,0 4 600,0 9 570,0 5 277,8 114,7 

 statusu 
zatrudnienia 01 10 552,0 4 600,0 9 570,0 5 277,8 114,7 

2. 050 - Rybołówstwo 
i rybactwo, w tym: 17 1 039,0 5 093,2 16 1 210,0 6 302,1 123,7 
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2.1. 
05003 - Państwowa 
Straż Rybacka, 
w tym wg: 

17 1 039,0 5 093,1 16 1 210,0 6 302,1 123,7 

 statusu 
zatrudnienia 01 17 1 039,0 5 093,1 16 1 210,0 6 302,1 123,7 

3. 500 - Handel, 
w tym: 59 4 000,0 5 649,7 53 4 035,0 6 344,3 112,3 

3.1. 
50001 - Inspekcja 
Handlowa, w tym 
wg: 

59 4 000,0 5 649,7 53 4 035,0 6 344,3 112,3 

 statusu 
zatrudnienia 01 4 336,0 7 000,0 4 404,0 8 416,7 120,2 

 statusu 
zatrudnienia 03 55 3 664,0 5 551,5 49 3 631,0 6 175,2 111,2 

4. 600 - Transport 
i łączność, w tym: 31 2 316,0 6 225,8 29 2 615,0 7 514,4 120,7 

4.1. 

60055 - Inspekcja 
Transportu 
Drogowego, w tym 
wg: 

31 2 316,0 6 225,8 29 2 615,0 7 514,4 120,7 

 statusu 
zatrudnienia 01 5 384,0 6 400,0 4 440,0 9 166,7 143,2 

 statusu 
zatrudnienia 03 26 1 932,0 6 192,3 25 2 175,0 7 250 117,1 

5. 710 - Działalność 
usługowa, w tym: 29 2 110,0 6 063,2 28 2 379,0 7 080,4 116,8 

5.1. 
71015 - Nadzór 
budowlany, w tym 
wg: 

29 2 110,0 6 063,2 28 2 379,0 7 080,4 116,8 

 statusu 
zatrudnienia 01 1 178,0 14 833,3 1 172,0 14 333,3 96,6 

 statusu 
zatrudnienia 03 28 1 932,0 5 750,0 27 2 207,0 6 811,7 118,5 

6. 750 - Administracja 
publiczna, w tym: 543 33 366,0 5 120,6 555 37 448,0 5 622,8 109,8 

 statusu 
zatrudnienia 01 142 7 495,0 4 398,5 155 9 196,0 4 944,1 112,4 

 statusu 
zatrudnienia 02 2 237,0 9 875,0 2 247,0 10 291,7 104,2 

 statusu 
zatrudnienia 03 399 25 634,0 5 353,8 398 28 005,0 5 863,7 109,5 

6.1. 
75011 - Urzędy 
wojewódzkie, 
w tym wg: 

498 30 490,0 5 102,1 501 34 069,0 5 666,8 111,1 

 statusu 
zatrudnienia 01 100 4 944,0 4 120,0 104 6 129,0 4 911,1 119,2 

 statusu 
zatrudnienia 02 2 237,0 9 875,0 2 247,0 10 291,7 104,2 

 statusu 
zatrudnienia 03 396 25 309,0 5 325,9 395 27 693,0 5 842,4 109,7 

6.2. 

75081 - System 
powiadamiania 
ratunkowego, 
w tym wg: 

45 2 876,0 5 325,9 54 3 379,0 5 214,5 97,9 

 statusu 
zatrudnienia 01 42 2 551,0 5 061,5 51 3 067,0 5 011,4 99,0 

 statusu 
zatrudnienia 03 3 325,0 9 027,8 3 312,0 8 666,7 96,0 

7. 

754 - 
Bezpieczeństwo 
publiczne 
i ochrona 
przeciwpożarowa, 
w tym: 

76 6 654,0 7 296,1 80 7 243,0 7 544,8 103,4 

7.1. 

75410 - Komendy 
wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej, w tym wg: 

76 6 654,0 7 296,0 80 7 243,0 7 544,8 103,4 

 statusu 
zatrudnienia 01 4 221,0 4 604,2 4 219,0 4 562,5 99,1 
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 statusu 
zatrudnienia 03 16 942,0 4 906,3 17 1 055,0 5 171,6 105,4 

 statusu 
zatrudnienia 10 56 5 491,0 8 171,1 59 5 969,0 8 430,8 103,2 

8. 
801 - Oświata 
i wychowanie, 
w tym: 

90 6 404,0 5 929,6 87 7 042,0 6 745,2 113,8 

8.1. 80136 - Kuratoria 
oświaty, w tym wg: 90 6 404,0 5 929,6 87 7 042,0 6 745,2 113,8 

 statusu 
zatrudnienia 01 13 963,0 6 173,1 12 1 019,0 7 076,4 114,6 

 statusu 
zatrudnienia 03 77 5 441,0 5 888,5 75 6 023,0 6 692,2 113,6 

9. 851- Ochrona 
zdrowia, w tym: 688 41 406,0 5 015,3 681 52 046,0 6 368,8 127,0 

 statusu 
zatrudnienia 01 684 40 990,0 4 993,9 677 51 561,0 6 346,6 127,1 

 statusu 
zatrudnienia 03 4 416,0 8 666,7 4 485,0 10 104,2 116,6 

9.1. 
85132 - Inspekcja 
Sanitarna, w tym 
wg: 

681 40 688,0 4 978,9 673 51 254,0 6 346,5 127,5 

 statusu 
zatrudnienia 01 681 40 688,0 4 978,9 673 51 254,0 6 346,5 127,5 

9.2. 
85133 - Inspekcja 
Farmaceutyczna, 
w tym wg: 

6 620,0 8 611,1 6 656,0 9 111,1 105,8 

 statusu 
zatrudnienia 01 2 204,0 8 500,0 2 171,0 7 125 83,8 

 statusu 
zatrudnienia 03 4 416,0 8 666,7 4 485,0 10 104,2 116,6 

9.3. 

85144 - System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
Państwowego 
Ratownictwa 
Medycznego,  
w tym wg: 

1 98,0 8 166,7 2 136,0 5 666,7 69,4 

 statusu 
zatrudnienia 01 1 98,0 8 166,7 2 136,0 5 666,7 69,4 

10. 

853 - Pozostałe 
zadania 
w zakresie polityki 
społecznej, w tym: 

7 368,0 4 380,9 7 414,0 4 928,6 112,5 

10.1. 

85321 - Zespoły 
do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, 
w tym wg: 

7 368,0 4 380,9 7 414,0 4 928,6 112,5 

 statusu 
zatrudnienia 01 4 214,0 4 458,3 4 235,0 4 895,8 109,8 

 statusu 
zatrudnienia 03 3 154,0 4 277,8 3 179,0 4 972,2 116,2 

11. 855 – Rodzina, 
w tym: 32 1 748,0 4 552,1 32 1 880,0 4 895,8 107,5 

11.1. 

85515 - 
Koordynacja 
systemów 
zabezpieczenia 
społecznego 
w obszarze 
świadczeń 
rodzinnych oraz 
świadczenia 
wychowawczego, 
w tym wg: 

32 1 714,0 4 463,5 32 1 839,0 4 789,1 107,2 

 statusu 
zatrudnienia 01 14 662,0 3 940,5 19 816,0 3 578,9 90,83 

 statusu 
zatrudnienia 03 18 1 052,0 4 870,4 13 1 023,0 6 557,7 134,6 
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Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 
zweryfikowanego przez NIK. 
1)  Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 

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

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

sprawozdawczości budżetowej.  
  

11.2. 
85595 - Pozostała 
działalność, w tym 
wg: 

0 34,0 34,0 1 4,0 42 123,5 

 statusu 
zatrudnienia 01 0 4,0 4,0 0 3,0 3 75 

 statusu 
zatrudnienia 03 0 30,0 30,0 1 38,0 39 130 

12. 

900 - Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 
środowiska, 
w tym: 

60 4 873,0 6 768,1 73 5 648,0 6 447,5 95,3 

12.1. 

90014 - Inspekcja 
Ochrony 
Środowiska, w tym 
wg: 

60 4 873,0 6 768,1 73 5 648,0 6 447,5 95,3 

 statusu 
zatrudnienia 01 12 926,0 6 430,6 11 1 004,0 7 606,1 118,3 

 statusu 
zatrudnienia 03 48 3 947,0 6 852,4 62 4 644,0 6 241,9 91,1 

13. 

921 - Kultura 
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego, 
w tym: 

31 1 783,0 4 793,0 33 2 325,0 5 871,2 122,5 

13.1. 

92121 - 
Wojewódzkie 
Urzędy Ochrony 
Zabytków, w tym 
wg: 

31 1 783,0 4 793,0 33 2 325,0 5 871,2 122,5 

 statusu 
zatrudnienia 01 6 453,0 6 291,7 5 429,0 7 150 113,6 

 statusu 
zatrudnienia 03 25 1 330,0 4 433,3 28 1 896,0 5 642,9 127,3 



Załączniki 

43 

6.5.  WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 85/32  
– WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

 

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: 9 579,6 0,0 8 487,9 7 843,6 81,9 - 92,4 

1. 
754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

9 579,6 0,0 1 821,8 1 821,8 19,0 - 100 

1.1. 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 

9 579,6 0,0 1 821,8 1 821,8 19,0 - 100 

2. 855 – Rodzina - 0,0 6 666,1 6 021,8 - - 90,3 

2.1. Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 - 0,0 6 666,1 6 021,8 - - 90,3 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu 
środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej i/lub rocznego sprawozdania 
Rb-28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej –po weryfikacji przez NIK. 
1) Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571). 
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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 Zachodniopomorski
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