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P/15/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2014 r., w części 85/02 -  województwo 
dolnośląskie.

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu

1. Małgorzata Jakubiec-Dzieleńdziak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 89893 z dnia 5 stycznia 2015 r.

2. Marcin Kaliński, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 89892 z dnia 
5 stycznia 2015 r.

3. Paweł Potempski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93969 
z dnia 5 lutego 2015 r,

(dowód: akta kontroli str. 1-6)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, PI. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
(dalej: „DUW’ lub „Urząd”).

Tomasz Smolarz, Wojewoda Dolnośląski od 12 marca 2014 r. i nadal. Poprzednio, w okresie 
od 28 grudnia 2010 r. do 11 marca 2014 r. Wojewodą Dolnośląskim był Aleksander Marek 
Skorupa.

(dowód: akta kontroli str. 13)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 
nr 85/02 -  województwo dolnośląskie.

Powyższa ocena wynika przede wszystkim z:

•  pozytywnej oceny realizacji wydatków w części 85/02, gdyż środki wydatkowano 
zgodnie z przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, a także nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne na koniec 2014 r,,

•  pozytywnej oceny realizacji wydatków budżetu środków europejskich, bowiem 
wydatkowano je legalnie, (j. zgodnie z zawartymi z beneficjentami umowami
0 dofinansowanie poszczególnych zadań w ramach POtiŚ2, PROW3 oraz RPO WD4,

•  pozytywnej opinii o poprawności sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych
1 sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał, gdyż wykazane w nich 
dane były zgodne z kwotami wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej przez 
DUW jako dysponenta III stopnia oraz z danymi zawartymi w sprawozdaniach jednostek 
realizujących budżet w części 85/02,

•  pozytywnej oceny sprawowania nadzoru i kontroli przez Wojewodę Dolnośląskiego m.in. 
w zakresie realizacji dochodów i wydatków w części 85/02, co pozwalało na 
dokonywanie bieżącej oceny stopnia wykonania budżetu w układzie zadaniowym.

Niezależnie od powyższego, NIK stwierdziła uchybienia o charakterze formalnym przy udzielaniu 
zamówienia publicznego na przebudowę instalacji grzewczych budynku DUW. Miały one jednak 
charakter incydentalny i nie wpłynęły na wybór wykonawcy robót, ani też na ostateczną ocenę 
wykonania budżetu państwa w części 85/02. Dotyczyły one niewłaściwego wyliczenia 
szacunkowej wartości zamówienia w euro, gdyż przeliczenia dokonano przyjmując wartość 
brutto zamiast netto, a nadto w umowie z wykonawcą robót nie zamieszczono zapisu

1 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 noku Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 
i negatywna.
7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
ł Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.



o podwykonawstwie, do czego obligowały przepisy art. 143 d ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych5 (dalej: „Pip").

Bez wpływu na ostateczną pozytywną ocenę skontrolowanej działalności pozostawała 
także kwestia nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości w wysokości 818,7 
tys. zł, skutkującego koniecznością zapłaty odsetek w kwocie 40,4 tys. zł. Wynikało to 
bowiem przede wszystkim z długotrwałych postępowań sądowych, związanych z ustaleniem 
właściciela nieruchomości po byłym lotnisku wojskowym w Oleśnicy.

III. Wyniki kontroli
1. Dochody budżetowe

Opis stanu Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r.,
faktycznego kontrola dochodów budżetowych w części 85/02 -  województwo dolnośląskie została

ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami 
roku ubiegłego.
W ustawie budżetowej na rok 2014 dochody budżetu państwa w części 85/02 zostały 
zaplanowane w kwocie 206 847 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 221 883 tys. zł, tj. 
107,3% kwoty planowanej w ustawie budżetowej. Były one o 2,3% (o 4 982 tys. zł) wyższe 
od dochodów uzyskanych w 2013 r. W strukturze zrealizowanych w 2014 r. dochodów 
największy udział miały dochody w działach: 700 -  Gospodarka mieszkaniowa - 58,1% 
(128 854 tys. zł); 750 -  Administracja publiczna - 24,3%, {53 960 tys. zł) oraz 852 -  Pomoc 
społeczna- 8,6% (19 189 tys.zł).
W ramach kontroli analizą objęto realizację dochodów w sześciu działach klasyfikacji 
budżetowej (w strukturze zrealizowanych dochodów części 85/02, dochody w tych działach 
stanowiły 99,0%), przy założeniu, że wykonanie w poszczególnym dziale stanowiło powyżej 
0,5% dochodów ogółem w części 85/02.1 tak:
•  w dziale 010 -  Rolnictwo i łowiectwo (w strukturze zrealizowanych dochodów części 

85/02, dochody w tym dziale stanowiły 2,8%), zaplanowane w ustawie budżetowej na 
2014 r. dochody w wysokości 5 354 tys. zł, wykonane zostały w wysokości 6 226 tys. zł, 
tj. o 872 tys. zł więcej niż planowano (wzrost o 16,3%), jednak były one niższe 
o 1 271 tys. zł w stosunku do dochodów 2013 r. (o 17,0%);

• w dziale 700 -  Gospodarka mieszkaniowa (w strukturze zrealizowanych dochodów 
części 85/02, dochody w tym dziale stanowiły 58,1%), zaplanowane w ustawie 
budżetowej na 2014 r. dochody w wysokości 118 202 tys. zł, wykonane zostały 
w wysokości 128 854 tys. zł, tj. o 10 652 tys. zł więcej niż planowano (wzrost o 9,0%), 
były one także wyższe o 7 217 tys. zł w stosunku do dochodów 2013 r. (o 5,9%);

• w dziale 710 -  Działalność usługowa (w strukturze zrealizowanych dochodów części 
85/02, dochody w tym dziale stanowiły 0,6%), zaplanowane w ustawie budżetowej na 
2014 r. dochody w wysokości 630 tys. zł, wykonane zostały w wysokości 1 370 tys. zł, tj 
o 740 tys. zł więcej niż planowano (wzrost o 117,5%), jednak były one niższe o 97 tys. zł 
w stosunku do dochodów 2013 r. (o 6,6%);

•  w dziale 750 -  Administracja publiczna (w strukturze zrealizowanych dochodów części 
85/02, dochody w tym dziale stanowiły 24,3%), zaplanowane w ustawie budżetowej na 
2014 r. dochody w wysokości 58 928 tys. zł, wykonane zostały w wysokości 53 960 
tys. zł, tj. o 4 968 tys. zł mniej niż planowano (spadek o 8,4%), były one także niższe 
o 529 tys. zł w stosunku do dochodów 2013 r. (o 1,0%);

•  w dziale 851 -  Ochrona zdrowia (w strukturze zrealizowanych dochodów części 85/02, 
dochody w tym dziale stanowiły 4,6%), zaplanowane w ustawie budżetowej na 2014 r. 
dochody w wysokości 9 248 tys. zł, wykonane zostały w wysokości 10 227 tys. zł, tj. 
o 979 tys. zł więcej niż planowano (wzrost o 10,6%), były one także wyższe o 11 tys. zł 
w stosunku do dochodów 2013 r. (o 0,1%);

• w dziale 852 -  Pomoc społeczna (w strukturze zrealizowanych dochodów części 85/02, 
dochody w tym dziate stanowiły 8,6%), zaplanowane w ustawie budżetowej na 2014 r 
dochody w wysokości 12 635 tys. zł, wykonane zostały w wysokości 19 189 tys. zł, tj.

5 Dz U. z 2013, poz, 907 zezm.
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o6  554 tys. zł więcej niż planowano (wzrost o 51,9%), były one także wyższe 
o 554 tys. zł w stosunku do dochodów 2013 r. (o 3,0%).

W pozostałych 11 działach dochody stanowiły 1,0% zrealizowanych dochodów części 
85/02.
Na wyższą o 15 036 tys. zł realizację planu dochodów wpłynęły przede wszystkim wyższe
0 10 652 tys. zł (o 9,0%) dochody działu 700 -  Gospodarka mieszkaniowa. Niezrealizowane 
zostały planowane dochody budżetowe w trzech działach. I tak, w dziale 750 -  
Administracja publiczna wykonanie dochodów wyniosło 53 960 tys. zł, tj. 91,6% 
planowanych dochodów (o 4 968 tys. zł mniej), w dziale 900 -  Gospodarka komunalna
1 ochrona środowiska wykonanie dochodów wyniosło 428 tys. zł, tj. 54,9% planowanych 
dochodów (o 352 tys. zł mniej) oraz w dziale 500 -  Handel, gdzie'wykonanie wyniosło 440 
tys. zł, tj. 93,6% planowanych dochodów (o 30 tys. zł mniej).

(dowód: akta kontroli str. 1686-1687,1689-1711)

Zrealizowane w 2014 r. dochody budżetowe Urzędu (dysponenta III stopnia), w łącznej 
kwocie 11 901 tys. zł, były wyższe od zaplanowanych (11 088 tys. zł) o 813 tys. zł, tj. 
o 7,3%. Natomiast w porównaniu do roku 2013 r. (12 759 tys. zł) wykonanie dochodów było 
niższe o 858 tys. zł, tj. o 6,7%,
Na wyższą o 813 tys. zł realizację planu dochodów wpłynęły przede wszystkim wyższe 
dochody działu 710 -  Działalność usługowa (rozdział 71015) -  o 635 tys. zł (tj. o 131,2%). 
Na przekroczenie planu dochodów wpłyną) także wzrost o 193 tys. zł (tj. o 1,9%) dochodów 
w dziale 750 -  Administracja publiczna (rozdział 75011). Niezrealizowane zostały 
planowane dochody budżetowe w trzech działach. I tak, w dziale 150 -  Przetwórstwo 
przemysłowe (rozdział 15008) i dziale 801 -  Oświata i wychowanie (rozdział 80142) nie 
wykonano dochodów planowanych odpowiednio w kwocie: 10 tys. zł i 4 tys. zł, w dziale 750 
-  Administracja publiczna (rozdział 75093) wykonanie dochodów wyniosło 15 tys. zł, tj. 
30,0% planowanych dochodów (o 35 tys. zł mniej).

(dowód: akta kontroli str. 1675-1679,1687,1712-1721)

Na koniec 2014 r. w części 85/02 wystąpiły należności budżetowe w kwocie 854 699 tys. zł, 
w których zaległości netto (tj. należności, których termin zapłaty minął i mogą być 
egzekwowane), stanowiły kwotę 849 705 tys. zł. W porównaniu do 2013 r. należności 
ogółem były wyższe o 147 249 tys. zł, tj. o 20,8%, a zaległości wyższe o 145 231 tys. zł, tj. 
o 20,6%. W 2014 r. należności pozostałe do zapłaty ogółem były wyższe od zrealizowanych 
dochodów o 632 816 tys. zł, tj. o 385,2%, a zaległości netto wyższe o 627 822 tys. zł, tj.
0 383,0%. Na wysokość zaległości ogółem zasadniczy wpływ miały zaległości występujące 
w trzech działach: 852 -  Pomoc społeczna -  gdzie zaległości wyniosły 694 905 tys. zł, co 
stanowiło 81,9% zaległości ogółem, 750 -  Administracja publiczna -  72 144 tys. zł, co 
stanowiło 8,5% zaległości ogółem i 700 -  Gospodarka komunalna -  67 974 tys. zł, co 
stanowiło 8,0% zaległości ogółem.
Należności budżetowe Urzędu (dysponenta III stopnia) w 2014 r., wyniosły 3 155 tys. zł
1 były niższe o 46 tys. zł (tj. o 1,4%) niż w 2013 r., w tym zaległości netto wyniosły
2 192 tys. zł i były wyższe o 200 tys. zł (tj. o 9,1%) niż w 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1687-1688)

Stosownie do art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych6 (dalej: ,,u.f.p.°), Wojewoda Dolnośląski poprawnie sprawował nadzór i kontrolę 
nad prawidłowością i terminowością pobierania dochodów. Według zarządzenia nr 61 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji 
budżetu Wojewody Dolnośląskiego dokonywano okresowych analiz wykonania budżetu 
w zakresie prawidłowości i terminowości pobierania dochodów budżetowych. 
W przeprowadzonych analizach nie zachodziła konieczność formułowania wniosków 
usprawniających. Ponadto, po zakończeniu okresu sprawozdawczego dla sprawozdań Rb- 
27ZZ7 sporządzano dla potrzeb wydziałów merytorycznych kwartalne informacje 
o wysokości wykonanych dochodów oraz o stanie zaległości w celu dokonania przez nie

s Dz. U. z 2013 r„ poz. 885 ze zm.
1 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodiw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.



szczegółowej anafizy wykonania dochód i ewentualnego podjęcie działań korygujących. 
Również po zakończeniu okresów sprawozdawczych kwartalnych, na podstawie 
sprawozdań Rb-27e dokonywano analizy zrealizowanych dochodów oraz zaległości 
w przekroju klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki realizujące. Wraz ze 
sprawozdaniami Rb-N9 jednostki zobowiązane były do przedkładania wyjaśnień opisujących 
charakter występujących należności i zaległości. Urząd otrzymywał od podległych jednostek 
organizacyjnych stosowne informacje w tym względzie. W ramach sprawowanego nadzoru 
nad wykonaniem dochodów do jednostek samorządu terytorialnego (dalej: „j.s.t.") Urząd 
przesyłał pisma przypominają o obowiązujących terminach odprowadzenia pobranych do 
końca roku dochodów budżetu państwa oraz numerach rachunków bankowych, na które 
należy je przekazywać.
W 2014 r. DUW objął kontrolą finansową cztery j.s.t. w zakresie prawidłowości realizacji 
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami (w jednym przypadku stwierdzono uchybienia 
w zakresie terminowości odprowadzania dochodów budżetu państwa zgromadzonych 
z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od funduszu, a także ustalania kwot 
dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa). W tym przypadku Urząd 
wydał stosowne zalecenia w celu wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości. Zalecenia 
te zostały wykonane.

(dowód: akta kontroli str, 10-14, 204-243)

2. W ydatki budżetu państwa i budżetu środków  europejskich

2.1. W ydatki budżetu państwa

Opis stanu W ustawie budżetowej na rak 2014 wydatki budżetu państwa w części 85/02 zostały
faktycznego zaplanowane w wysokości 1 642 160 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

wydatki w części 85/02 zostały zwiększone per saldo o kwotę 643 822,7 tys. zł, tj. do łącznej 
wysokości 2 285 983 tys. zł, co stanowiło wzrost o 39,2% w odniesieniu wydatków 
ustalonych w ustawie budżetowej. Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia środków 
otrzymane z budżetu państwa (z części 83 - rezerwy celowe) w kwocie 643 807,2 tys. zł 
oraz z rezerwy ogólnej budżetu państwa (część 81) w kwocie 15,5 tys. zł.
Ponadto na podstawie 170 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian 
(przeniesień), w trybie art. 171 ust. 1 u.f.p., w grupach wydatków, natomiast na podstawie 
pięciu decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. 
ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków). Zarówno 
zwiększenia lub zmniejszenia wydatków były zgodne z przepisami u.f.p.

(dowód: akta kontroli str. 1095-1134,1634-1638)

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2014 r. dla DUW (jako dysponenta 111 stopnia) 
wydatki w kwocie 61 405 tys. zł w trakcie roku zostały zwiększone (z rezerw celowych 
budżetu państwa) per saldo o kwotę 2 085 tys. zł, tj. do wysokości 63 490 tys. zł, tj. o 3,3%.

(dowód: akta kontroli str. 1223-1234)

Zrealizowane wydatki w części 85/02 wyniosły 2 240 475 tys. zł, tj. 98,0% budżetu po 
zmianach. Wydatki te, w stosunku do wydatków 2013 r., były wyższe o 128 396 tys. zł, tj. 
o 6,1%.
W przypadku stwierdzenia nadmiaru posiadanych środków, Wojewoda Dolnośląski -  
działając w oparciu o przepisy art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 u.f.p. -  podejmował decyzje 
o blokowaniu planowanych wydatków. Blokowanie takie oznaczało okresowy lub 
obowiązujący do końca roku zakaz dysponowana częścią lub całością planowanych 
wydatków. W roku 2014 Wojewoda Dolnośląski skorzystał z takich uprawnień i dokonał 
blokady środków 21 decyzjami na łączną kwotę 24 733 tys. zł, o czym, stosownie do 
art. 177 ust. 4 u.f.p., poinformował Ministra Finansów.

(dowód: akta kontroli str. 1634-1637)

• Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.
9 Kwartalne sprawo?danie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
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Największy udział w wydatkach części 85/02 dotyczył zadań finansowanych w dziale 852 -  
Pomoc społeczna, które wyniosły 935 371 tys. zł, tj. 41,8% wydatków ogółem. Wysokie były 
również wydatki (311 946 tys. zł) w dziale 851 -  Ochrona zdrowia, stanowiące 13,9% 
wydatków ogółem oraz wydatki (263 113 tys. zł) w dziale 010 -  Rolnictwo i łowiectwo, tj.
11,7% wydatków ogółem.
W ramach kontroli NIK analizą objęto realizację wydatków w ośmiu działach klasyfikacji 
budżetowej (w strukturze zrealizowanych wydatków części 85/02, wydatki w tych działach 
stanowiły 95,6%), przy założeniu, że wykonanie w poszczególnym dziale stanowiło powyżej 
1,0% wydatków ogółem w tej części. I tak:
•  w dziale 010 -  Rolnictwo i łowiectwo (w strukturze zrealizowanych wydatków części 

85/02, wydatki w tym dziale stanowiły 11,7%). Ustalony ustawą budżetową na 2014 r. 
plan wydatków działu w kwocie 97 353 tys. zł, w ciągu noku uległ zwiększeniu do 
wysokości 273 587 tys. zł, tj. o 176 234 tys. zł (o 181,0%). Związane to było m.in. 
z potrzebą sfinansowania zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych 
(81 093 tys. zł), zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (36 465 tys. zł). Wykonanie wydatków w tym 
dziale było niższe od planu po zmianach o 3,8%, tj. o 10 474 tys. zł i wyższe 
o 52 708 tys. zł w stosunku do wydatków 2013 r. (o 20,0%);

•  w dziale 600 -Transport i łączność (w strukturze zrealizowanych wydatków części 85/02, 
wydatki w tym dziale stanowiły 9,1%). Ustalony ustawą budżetową na 2014 r. plan 
wydatków działu w kwocie 62 503 tys. zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 
210 983 tys. zł, tj. o 148 480 tys. zł (o 237,5%). Dotyczyło to przede wszystkim 
sfinansowania zadań związanych usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 
w infrastrukturze komunalnej j.s.t., jakie miały miejsce w latach ubiegłych 
(98 022 tys. zł).Wykonanie wydatków w tym dziale było niższe od planu po zmianach 
o 3,6%, tj. o 7 679 tys. zł i wyższe o 1 616 tys. zł w stosunku do wydatków 2013 r. 
(o 0,8%);

•  w dziale 750 -  Administracja publiczna (w strukturze zrealizowanych wydatków części 
85/02, wydatki w tym dziale stanowiły 3,8%). Ustalony ustawą budżetową na 2014 r. 
plan wydatków w kwocie 84 563 tys. zł, w ciągu roku został zwiększony do wysokości 
86 355 tys. zł, tj. o 1 792 tys. zł (o 2,1%). Wykonanie wydatków w tym dziale było niższe 
od planu po zmianach o 1,3%, tj, o 1134 tys. zł i niższe o 6 330 tys. zł w stosunku do 
wydatków 2013 r. (o 6,9%);

•  w dziale 754 -  Bezp/eczeńs/wo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w strukturze 
zrealizowanych wydatków części 85/02, wydatki w tym dziale stanowiły 7,9%). Ustalony 
ustawą budżetową na 2014 r. plan wydatków działu w kwocie 175 578 tys. zł, w ciągu 
roku uległ zwiększeniu do wysokości 177 895 tys. zł, tj. o 2 317 tys. zł (o 1,3%). 
Wykonanie wydatków w tym dziale było niższe od planu po zmianach o 0,1%, tj. 
o 205 tys. zł i niższe o 1 636 tys. zł w stosunku do wydatków 2013 r. (o 0,9%);

• w dziale 801 -  Oświata i  wychowanie (w strukturze zrealizowanych wydatków części 
85/02, wydatki w tym dziale stanowiły 6,0%). Ustalony ustawą budżetową na 2014 r. 
plan wydatków działu w kwocie 12 599 tys. zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do 
wysokości 135 063 tys. zł, tj. o 122 464 tys. zł (o 972,0%). Dotyczyło to przede 
wszystkim sfinansowania zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym 
(113 880 tys. zł). Wykonanie wydatków w tym dziale było niższe od planu po zmianach 
o 0,9%, tj. o 1183 tys, zł i wyższe o 81 312 tys. zł w stosunku do wydatków 2013 r. 
(o 154,7%);

•  w dziale 851 -  Ochrona zdrowia (w strukturze zrealizowanych wydatków części 85/02, 
wydatki w tym dziale stanowiły 13,9%). Ustalony ustawą budżetową na 2014 r. plan 
wydatków działu w kwocie 316 734 tys. zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 
318 671 tys. zł, tj. o 1 937 tys. zł (o 0,6%). Wykonanie wydatków w tym dziale było 
niższe od planu po zmianach o 2,1%, tj. o 6 725 tys. zł i wyższe o 228 tys. zł w stosunku 
do wydatków 2013 r. (o 0,1%);

•  w dziale 852 -  Pomoc społeczna (w strukturze zrealizowanych wydatków części 85/02, 
wydatki w tym dziale stanowiły 41,8%). Ustalony ustawą budżetową na 2014 r. plan 
wydatków działu w kwocie 822 954 tys. zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do wysokości 
946 955 tys. zł, tj. o 124 001 tys. zł (o 15,1%). Wykonanie wydatków w tym dziale było



niższe od planu po zmianach o 1,2%, tj. o 11 584 tys. zf i niższe o 3 176 tys. zł 
w stosunku do wydatków 2013 r. (o 0,3%),

• w dziafe 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza (w strukturze zrealizowanych 
wydatków części 85/02, wydatki w tym dziale stanowiły 1,4%). Ustalony ustawą 
budżetową na 2014 r, plan wydatków działu w kwocie 2100 tys. zł w ciągu roku uległ 
zwiększeniu do wysokości 36 437 tys. zł, tj. o 34 337 tys. zł (o 1 635,1%). Dotyczyło to 
przede wszystkim sfinansowania zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów 
o charakterze socjalnym (26 844 tys. zł). Wykonanie było niższe od planu po zmianach 
o 12,9%, tj. o 4 703 tys. zł i niższe o 730 tys. zi w stosunku do wydatków 2013 r. 
(o 2,3%).

Zwiększenia planu wydatków w trakcie roku 2014 wynikały z faktycznie wynikających 
potrzeb, które zostały sfinansowane przede wszystkim z rezerw celowych budżetu państwa, 
na podstawie stosownych decyzji Ministra Finansów.
Wydatki związane z 13 pozostałymi działami klasyfikacji budżetowej stanowiły 4,4% 
zrealizowanych wydatków części 85/02.

(dowód: akta kontroli str. 1638-1655)

Wydatki DUW (jako dysponenta III stopnia) wyniosły 61 762 tys. zł i były o 7 632 tys. zł 
niższe od wydatków w 2013 r., tj. o 11,0% oraz niższe o 1 728 tys. zł od planu po zmianach 
(o 2,7%). Najwięcej, bo 26 933 tys. zł (43,6% wydatków) wydatkowano w § 4020 -  
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, następnie -  6 106 tys. zł (9,9%) 
w §4010 -  wynagrodzenia pracowników, 5 766 tys. zł (9,3%) w §4110 -  składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz 2 678 tys. zł (4,3%) w § 6050 -  wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych.
Największy udział w finansowaniu wydatków Urzędu (dysponenta III stopnia) miały środki 
przeznaczone na zadania zaliczane do działu 750 -  Administracja publiczna (w strukturze 
zrealizowanych wydatków tego dysponenta, udział wydatków związanych z tym działem 
stanowił 89,2% i wynosił 55 063 tys. zł). Ustalony ustawą budżetową na 2014 r. plan 
wydatków w tym dziale w kwocie 54 817 tys. zł, w ciągu roku został zwiększony do 
wysokości 56 179 tys. zł, tj. o 1 362 tys. zł (o 2,4%). Wykonanie wydatków w tym dziale było 
niższe od planu po zmianach o 1,9%, tj. o 1 057 tys. zł i niższe o 7 441 tys. zi w stosunku do 
wydatków 2013 r. (o 11,9%). Najważniejszą pozycję wydatkową w tym dziale zajmował 
rozdział 75011 -  Urzędy wojewódzkie, w ramach którego wydatkowano 55 006 tys. zł 
(99,8% wydatków działu). Wydatki związane z pozostałymi dziewięcioma działami 
klasyfikacji budżetowej stanowiły 10,8% zrealizowanych wydatków Urzędu (dysponenta 
III stopnia).

(dowód: akta kontroli str. 1656-1674)

Zobowiązania budżetu państwa w części 85/02 na koniec 2014 r. wyniosły 27 924 tys. zł 
i były wyższe niż kwota zobowiązań na koniec 2013 r. (27 840 tys. zł) o 84 tys. zł, tj. 0,3%. 
Zobowiązania ogółem stanowiły 1,2% zrealizowanych wydatków. Główną pozycję 
zobowiązań -  15 649 tys. zł stanowiły zobowiązania po zlikwidowanym Państwowym 
Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie". Kolejny rok z rzędu, z inicjatywy Wojewody 
Dolnośląskiego, przesunięto termin zapłaty ww. zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r,, 
z uwagi na wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na 
decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz wniesienie 
o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 
15 grudnia 2010 r. w sprawie wygaszenia prawa zarządu, w odniesieniu do obowiązku 
rozliczenia się za mienie zużyte (utracone),
Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 r. nie wystąpiły. Z kolei zobowiązania 
niewymagalne DUW (jako dysponenta III stopnia) na koniec 2014 r. wyniosły 2 917 tys. zł. 
Największe zobowiązania związane były z działem 750 -  Administracja publiczna, wyniosły 
bowiem 2 868 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego.

(dowód akta kontroli str. 1095-1134, 1680-1685)

W 2014 r. plan wydatków części 85/02 został zwiększony o środki pochodzące z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa (część 81) w kwocie 15,5 tys. zł na podstawie decyzji Ministra



Finansów z dnia 11 sierpnia 2014 r. (MF/FS03/002743), z czego wydatkowano 1,9 tys. zł 
(12%). Wnioskowana kwota została przyznana dla województwa dolnośląskiego na 
podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r.10. Niskie 
wykorzystanie środków przyznanych z rezerwy ogólnej spowodowały mniejsze niż 
zakładano koszty przesyłek zakupionych dla uczniów map wraz z podręcznikami.
Źródłem zwiększenia planu wydatków części 85/02 (Wojewoda Dolnośląski) były głównie 
środki przyznane z rezerw celowych (37 tytułów) w kwocie per saldo 643 807,2 tys. zł, 
w podziale na grupy wydatków: [1] dotacje - 388 025,8 tys. zł (60%), [2] wydatki majątkowe - 
234 952,1 tys. zł (36%), [3] wydatki bieżące jednostek budżetowych -  20 120,1 tys. zł (3%) 
oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - 709,2 tys. zł (0,1%). Środki z rezerw zostały 
przyznane decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2014 
i dotyczyły przede wszystkim zwiększeń (łącznie 651 403,8 tys. zł) pochodzących z części 
83 budżetu państwa (rezerwy celowe). Siedem decyzji dotyczyło zmniejszeń kwoty 
wydatków w części 85/02 (ogółem 7 596,6 tys. zł), największe zmniejszenia wynikały m.in.: 
z niepełnej realizacji planowanych zadań finansowanych z rezerwy celowej poz. 411 
w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" (3 839,5 tys. zł), 
oraz rezygnacji z realizacji przebudowy ciągu dróg przez jedną z gmin (1 980,0 tys. zł).
Plan wydatków DUW (dysponent III stopnia) został zwiększony o środki pochodzące 
z 12 rezerw celowych, per saldo o 2 845,3 tys. zł12 w podziale na grupy wydatków:
[1] wydatki bieżące jednostek budżetowych - 2 724,3 tys. zł (96%) oraz [2] wydatki 
majątkowe -121,0 tys. zł (4%).
Szczegółowe badanie przeprowadzone przez NIK w zakresie przeniesień środków 
(zwiększeń planu wydatków) pochodzących z ośmiu rezerw: ogólnej oraz siedmiu rezerw 
celowych (odpowiednio: środki pochodzące z czterech rezerw celowych -  zwiększające 
wydatki w części 85/0213 i środki otrzymane z trzech rezerw celowych -  zwiększające 
budżet DUW1,1) wykazało, że:
-  zmiany w planie finansowym części 85/02 i DUW (dysponenta III stopnia) wynikały 

z faktycznych potrzeb i były celowe, wprowadzono je po otrzymaniu decyzji Ministra 
Finansów o zwiększeniu planu wydatków;

- przeniesione z rezerw środki zostały, w jednym spośród ośmiu poddanych badaniu 
przypadków, wykorzystane w całości (100%), w przypadku środków pochodzących 
z pięciu rezerw celowych wykonanie planu wydatków wyniosło od 86% do 95,5% 
(powodem niewykorzystania środków były: oszczędności przy dokonanych zakupach, 
korekta przez j.s.t. złożonych zapotrzebowań, mniejsze wypłaty z tytułu stypendiów dla 
dzieci, mniejsze środki przeznaczone na dopłaty do podręczników i materiałów 
edukacyjnych dla uczniów, rezygnacja z korzystania z części pomieszczeń portu 
lotniczego przez Straż Graniczną itp.), środki pochodzące z rezerwy celowej dotyczącej 
budowy, rozbudowy, utrzymania i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego 
zostały wykorzystane w 47%, natomiast środki pochodzące z rezerwy ogólnej zostały 
wykorzystane w 12%. Wartość niewykorzystanych środków w kwocie 100,6 tys. zł

« Zarządzenie hr 50 ,w sprawie- przyznania wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dystrybucji wraz z darmowym podręcznikiem, obrazkowej mapy Polski -  polska, 25 lat 
wolności'.
"  Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
”  Z czego wykonano 2 674,0 tys. z! (94%).
>5 Ogółem 59 337,9 tys. zh [1] Rezerwa celowa (poz. 52) - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego -113 886,4 
tys. zJ, stanowiące 93% zwiększenia wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie; [2] Rezerwa celowa (poz. nr 26) - Środki 
na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci I młodzieży oraz 6 000 tys. zl na zadania związane 
z bezpieczną i  przyjazną szkolą - 36 344,2 tys. zl, stanowiące 96% zwiększenia wydatków w dziale 854 ■ Edukacyjne opieka 
wychowawcza; [3] Rezerwa celowa (poz. 58) - Środki na realizację zadeń wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 - 7 360,0 tys. zi, stanowiące 81% zwiększenia wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej; [4] Rezerwa celowa (poz. nr 16) -Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa - 4 2445,0 tys. zi, stanowiące 70% 
zwiększenia wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.
'< [1] Rezerwa celowa (poz. 41) - Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami - 902,7 tys. zł; [2] rezerwa celowa 
(poz. 22) - Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających 
z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na 
wewnętrznych granicach Schengen - 749,0 tys. zł; [3| rezerwa celowa (nr 9) - Budowa, rozbudowa, utrzymanie 
i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju z przeznaczeniem m.in. na wydatki dla Wojewódzkich 
Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrów Powiadamiania Ratunkowego, w tym 2.800 tys zł na sfinansowanie 
wynagrodzeń dla pracowników Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Technicznego SPR - 189,8 tys. zł, Razem 
wartość poddanych badaniu trzech rezerw celowych 1 841,5 tys. zl, stanowiące 88% środków, która zwiększyły plan wydatków 
dysponenta III stopnia (2 085,3 tys. zł).



(53%), wynikała min. z oszczędności przy zakupie sprzętu do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego oraz z mniejszych kosztów utrzymania tej jednostki;

- wydatkowane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

(dowód: akta kontroli str. 204-840)

Struktura wydatków w części 85/02, wg grup ekonomicznych w 2014 r. przestawiała się 
następująco: [1] dotacje i subwencje - 1 724 688 tys. z! (73%), [2] wydatki bieżące jednostek 
budżetowych - 231 216 tys. zł (10%), [3] wydatki na realizację programów finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p., w tym wydatki budżetu 
środków europejskich - 205 047 tys. zł (9%), [4] wydatki majątkowe - 188 963 tys. zł (8%) 
oraz [5] świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 979 tys. zł (0,1%). Wydatki w części 
85/02 w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się: o 2% w grupach świadczenia na 
rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych, o 3% - w grupie 
dotacje i subwencje, o 12% - w grupie wydatki majątkowe. Znaczny, bo 31% wzrost nastąpił 
w grupie wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich. Wzrost ten 
wynikał z wykonanych w 2014 r. zadań z zakresu melioracji w ramach PROW (5 281 tys. zł) 
oraz w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" (42 147 tys 
zł). W stosunku do planowanych, wykonanie wydatków w części 85/02 wyniosło ogółem 
98%, z tego wykonanie wydatków w grupach: dotacje i subwencje - 98%, świadczenia na 
rzecz osób fizycznych - 100%, wydatki bieżące jednostek budżetowych - 98%, wydatki 
majątkowe - 97% oraz wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p., w tym wydatki budżetu środków 
europejskich - 92%. W stosunku do kwot planowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 
wartość zrealizowanych wydatków znacznie zwiększyła się w grupie wydatków majątkowych
- ponad dziewięciokrotnie (z 21 305 tys. zł do 194 432 tys. zł, z czego zrealizowano 188 963 
tys. zł), a także (w mniejszym stopniu) w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - 
o 51% (z 1 972 tys. zł do 2 986 tys. zł, z czego zrealizowano 2 979 tys, zł). Przyczyną 
wzrostu planowanych wydatków majątkowych były zwiększenia planu wydatków 
wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów o środki pochodzące z rezerw 
celowych -1 7 0  858 tys. zł, a także na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w trybie 
art. 171 u.f.p., skutkujące przeniesieniami z wydatków bieżących 2 269 tys. zł, w tym 
681 tys. zł na inwestycje budowlane po uzyskaniu zgody Ministra Finansów15. Natomiast 
zmiany w planie wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
wynikały z decyzji Ministra Finansów zwiększających plan o 699 tys. zł (z przeznaczeniem 
na: realizację zadania pn. „Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa 
dolnośląskiego w 2014 r,° przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, sfinansowanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz zobowiązań wynikających z dwóch wyroków sądowych), a także 
z decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz kierowników jednostek budżetowych dotyczących 
świadczeń, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu 
(odszkodowania wynikające ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, wydatki wynikające 
z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, zasądzone renty dla osób, którym 
niewłaściwie udzielono świadczenia medycznego skutkującego utratą zdrowia) łącznie 
w kwocie 305 tys. zł.
Porównanie wydatków, według grup ekonomicznych, dysponenta III stopnia wykazało 
znaczne zmniejszenie zrealizowanych wydatków w roku 2014 w stosunku do roku 
poprzedniego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych: z 878 tys. zł do 175 tys. zł 
(o 80%) oraz w grupie wydatki majątkowe z 11 297 tys. zł do 3 424 tys. zł (o 70%). Było to 
skutkiem przesunięcia do Wydziału Finansów i Budżetu DUW obsługi finansowo-księgowej 
w zakresie rent15 (w grupie ekonomicznej świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz 
zmniejszenia planowanych wydatków w ramach ustawy budżetowej na rok 2014 w stosunku 
do roku poprzedniego (w grupie ekonomicznej wydatki majątkowe), Nieznaczne 
zwiększenie z 57 219 tys. zł do 58 163 tys. zł (o 2%) nastąpiło w grupie wydatki bieżące

Pisma Ministra Finansów: z dnia 19 lutego 2014 r. nr FS6-4135-1/27/DIS/2014, z dnia 15 maja 2014 r 
nr FS12/4132/4/KKW14 oraz z dnia 4 lipca 2014 r. nrFS5-4135-1a/222/D(S/2014.
I( Obshjga finansowo księgowa wypłat rent i odszkodowań od jednostek służby zdrowia oraz wypłat pozostałych odszkodowań 
wynikających z działalności tych jednostek przed dniem 31 grudnia 199S r
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jednostek budżetowych. W 2014 r. nie wydatkowano środków w grupie wydatki na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich. DUW nie realizował projektów 
dofinansowywanych z budżetu środków europejskich, w roku poprzednim wykonanie w tej 
grupie wyniosło 2 866 tys. zł. Ze względu na zmiany w wydatkowaniu środków 
w poszczególnych grupach ekonomicznych na przestrzeni lat 2013-2014 zmieniła się 
w DUW struktura wydatków, ich proporcje za 2013 r. i 2014 r. wyniosły odpowiednio: 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1% i 0,3%, wydatki bieżące jednostek budżetowych 
79% i 94%, wydatki majątkowe 16% i 6%. Proporcja wydatków na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. wyniosła 
w 2013 r. - 4%, natomiast w 2014 r. nie ponoszono tego rodzaju wydatków. Planowane na 
2014 r. wydatki w DUW (63 490 tys. zł) zostały zrealizowane w 97% (61 762 tys. zł), w tym 
wg grup ekonomicznych: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97,9%, wydatki bieżące 
jednostek budżetowych - 97%, wydatki majątkowe - 95%.

(dowód: akta kontroli str. 141-153, 840-855)

Dotacje budżetowe

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2014 wysokość dotacji w części 85/02 w kwocie 
1 408 116 tys. zł (łącznie z dotacjami na wydatki majątkowe i na współfinansowanie 
projektów z udziałem środków UE), stanowiąca 79% ogółem zaplanowanych wydatków, 
została w ciągu roku zwiększona do 2 027 479 tys. zł (o 619 363 tys. zł, tj. o 43%). 
Zrealizowana, w ramach części budżetu państwa, wartość dotacji wyniosła łącznie 
1 987 549 tys. zł, co stanowiło 98% planu po zmianach. Złożyły się na nią: [1] dotacje 
celowe dla j.s.t. -1  831 712 tys. zł (92,1%); [2] dotacje celowe dla pozostałych jednostek 
sektora finansów publicznych - 152 147 tys. zł (7,7%); [3] dotacje podmiotowe (przekazane 
spółkom wodnym) - 1 867 tys. zł (0,1%) oraz [4] dotacje celowe na dofinansowanie zadań 
zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych - 1 923 tys. zł (0,1%). ■
Zaplanowane dla j.s.t. dotacje celowe w kwocie 1 255 220 tys. zł zostały w ciągu roku 
budżetowego zwiększone do 1 869 820 tys. zł (tj. o 49%), z czego wykonano 
1 831 712 tys. zł (98% planu po zmianach). W stosunku do roku poprzedniego poniesione 
wydatki na dotacje dla j.s.t. zwiększyły się o 7%. W 2014 r. zaplanowane (po zmianach) 
dotacje celowe dla gmin wyniosły 1 192 959 tys. zł (64%), z czego wykonano 
1 175 017 tys. zł, tj. 98%; dla powiatów - 453 051 tys. zł (24%), z czego wykonano 
443 501,0 tys. zł, tj. 98% oraz dla samorządu województwa - 223 810 tys. zł (12%), z czego 
wykonano 213194,0 tys. zł, tj. 95%. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone w 2014 r. wydatkowano 1 241 926 tys. zł (68% ogółem dotacji dla j.s.t.), na 
dofinansowanie zadań własnych j.s.t. - 588 548 tys. zł (32%) oraz na zadania realizowane 
przez j.s.t. na podstawie porozumień - 1 238 tys. zł (0,1%), co stanowiło odpowiednio: 97%, 
98% oraz 96% planu po zmianach.
Badanie dotacji dla j.s.t. wykazało, że:
- przy ich udzielaniu zachowano regułę wynikającą z art. 128 ust. 2 u.f.p., zgodnie z którą 

kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może 
stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne ustawy stanowią 
inaczej. Na 897 zawartych umów „dotacyjnych" z zakresu jw., w 689 przypadkach kwota 
dofinansowania wyniosła maksymalnie 80%, w pozostałych 208 umowach zastosowanie 
miały przepisy szczególne pozwalające na dofinansowanie w większym zakresie17;

- zaplanowane kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w zasadzie 
uwzględniały wszystkie zadania określone w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na 
rok 2014 r, z dnia 24 stycznia 2014 r. ,18 Nieujęte w formularzach planistycznych ZZAR19 
trzy zadania gmin, trzy powiatów oraz cztery samorządu województwa wynikały, wg

17 60 umów dotyczyło remontów, odbudowy i przebudowy dróg zawartych na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2011 r. Nr 234. poz. 1385 ze zm.), 36 
umów na podstawie art 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r„ poz. 163), a 112 
umów na podstawie art. 274 ust, 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny t systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2013 r, poz. 135zezm.).
18 Dz. U. z 2014 r, poz. 162.
19 Stanowiących załącznik nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu, trybu / terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (Dz, U . z 2013 r., poz. 702).
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przyjętych w tej sprawie wyjaśnień dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu DUW 
z: braku zgłaszanych potrzeb w tym zakresie przez j.s.t., nieujęcia środków na ich 
realizację we wstępnej kwocie limitu {II etap planowania) określonej przez Ministra 
Finansów, czy sporadyczności występowania problemu na terenie województwa 
(a w przypadku jego wystąpienia pozyskaniem środków z rezerwy celowej);

-  wypełniając dyspozycje wynikające z art. 143 ust. 1 i art. 148 u.f.p. dokonano podziału 
dotacji na poszczególne j.s.t. i poinformowano je w terminach ustawowych, tj. 
odpowiednio 24 października 2013 r. i 20 lutego 2014 r. o wysokości dotacji 
przekazanych z budżetu państwa, dotacji na zadania z zakresu administracji fządowej, 
dotacji na realizację zadań własnych oraz wysokości dochodów budżetu państwa, jakie 
powinny osiągać j.s.t. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

-  przekazując j.s.t. powyższe informacje, pozostawiono kwotę 3 162,1 tys. zł (0,25% 
dotacji zaplanowanych w ustawie budżetowej dla j.s.t. na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na podstawie ustaw) jako środki 
nierozdysponowane. Miały one na celu zapewnienie realizacji zadań przez j.s.t., 
niemożliwych do uwzględnienia na etapie planowania. Środki te zostały przekazane j.s.t. 
w zależności od występującego zapotrzebowania;

-  w przypadku stwierdzenia nadmiaru posiadanych środków Wojewoda Dolnośląski 
działając w oparciu o art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 u.f.p. podejmował decyzje
0 blokowaniu planowanych środków. W 2014 r. Wojewoda Dolnośląski wydał 18 takich 
decyzji na łączną kwotę 24 227,7 tys. zł, z czego największe kwoty {ponad 1 000 tys. zł) 
dotyczyły: finansowania zadań realizowanych w ramach PROW, finansowania wypłat 
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dofinansowania 
wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, a także 
krajowych pasażerskich przewozów autobusowych. Przyczyną blokady środków były 
niższe koszty planowanych zadań, rezygnacja przez j.s.t. z zakładanych działań, 
mniejsza liczba wniosków składanych przez osoby uprawnione, nadmiaru blokowanych 
środków nie można było przewidzieć na etapie planowania;

-  nie wystąpiły przypadki dochodzenia przez j.s.t. w postępowaniu sądowym należnych 
dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych;

-  przestrzegano zasady wynikającej z art. 169 ust. 6 u.f.p., zgodnie z którą w przypadku 
niedokonania przez j.s.t. zwrotu dotacji w terminie, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję 
określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki 
{w ciągu 2014 r. wystąpiły cztery takie przypadki);

-  zmian kwot dotacji celowych na zadania zlecone j.s.t. oraz na dofinansowanie zadań 
własnych tych jednostek nie dokonywano po terminach wynikających z art. 170 ust. 1
u.f.p., tj. odpowiednio po 15 i 30 listopada 2014 r.;

-  w ciągu roku Wojewoda Dolnośląski występował do Ministra Finansów o dodatkowe 
środki z budżetu państwa. W III kwartale 2014 r. Wojewoda Dolnośląski, w wyniku 
wniosków złożonych przez j.s.t., wystąpił o przekazanie środków pochodzących z rezerw 
celowych. Minister Finansów wydał 69 decyzji zwiększających wartość planowanych 
wydatków łącznie o 181 231,3 tys. zł (co było tożsame z kwotą wnioskowaną przez j.s.t.
1 przekazaną tym jednostkom).

(dowód: akta kontroli str. 204-214, 856-930, 1727-1753)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na ten cel środki w części 85/02 w kwocie 2 986 tys. zł, w tym przez Urząd 
(dysponenta III stopnia) w kwocie 177 tys. zł zostały wykonane odpowiednio: w 100% 
i w 99%. Zgodnie z przepisami art. 124 ust. 2 u.f.p. objęto nimi środki kierowane na 
podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, 
a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę m.in. na zakup sortów mundurowych 
i odzieży roboczej, środków BHP, refundacje zakupu okularów, ekwiwalenty za pranie 
odzieży, odszkodowania ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych, wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom: równoważniki za brak 
lokalu mieszkalnego i remont mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do
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wypoczynku, należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom skierowanym na 
przeszkolenie.

(dowód: akta kontroli str. 144-150)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Zaplanowane na ten cel wydatki w 2014 r. w części 85/02 w kwocie 236184 tys. zł, w tym 
przez Urząd (dysponenta III stopnia) w kwocie 59 698 tys. zł zostały wykonane 
odpowiednio w: 98% i 97%. W budżecie Wojewody Dolnośląskiego 60,4% wydatków w tej 
grupie stanowiły wynagrodzenia, 15,2% pochodne od wynagrodzeń, a 24,4% pozostałe 
wydatki bieżące.

(dowód: akta kontroli str. 144-151)

Przeciętne zatrudnienie20 (w części 85/02) wyniosło 3 349 osób i było niższe niż w 2013 r.
0 14 osób, tj. o 0,4%, w tym w dziale 750 -  Administracja publiczna wyniosło ono 746 osób
1 było wyższe niż w 2013 r. o 28 osób, tj. o 3,8%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia 
w 2014 r. (w stosunku do 2013 r.) w dziale 750 wynikał z zatrudnienia w DUW w III kwartale 
2013 r. 36 operatorów numeru alarmowego, co przełożyło się na zwiększenie przeciętnego 
zatrudnienia w całym 2014 r.
W podziale na status zatrudnienia pracowników, wzrost nastąpił w grupie: osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01) o 7 osób. (tj. o 0,4%) i wynosił 1 666 
osób, zmalał natomiast w korpusie służby cywilnej (status 03) o 21 osób (tj. 1,3%) i wynosił 
1 604, przy czym na dotychczasowym poziomie pozostawała liczba osób zatrudnionych na 
kierowniczych stanowiskach państwowych (status 02) oraz żołnierzy i funkcjonariuszy 
(status 10) wynosząc odpowiednio: dwie i 77 osób. W porównaniu z planem po zmianach, 
na koniec 2014 r. rzeczywiste zatrudnienie było niższe o 363 osoby, tj. o 10,8%. Największa 
różnica wystąpiła w dziale 710 -  Działalność usługowa, gdzie wykonanie planu wyniosło 
76,9%, natomiast w dziale 750 -  Administracja publiczna wykonanie wyniosło 89,9% planu. 
Wydatki na wynagrodzenia21 wyniosły 147 778 tys. zł, co stanowiło 99,8% wielkości 
planowanej po zmianach i były wyższe w porównaniu do wydatków w 2013 r. o 770 tys. zł, 
tj. o 0,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto22 wyniosło 3 677 zł, w tym w dziale 
750 -  Administracja publiczna -  4141 zł. W porównaniu do wynagrodzeń w 2013 r., 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 34 zł, tj. o 0,9%, natomiast w dziale 
750 wynagrodzenie zmalało o 112 zł, tj. o 2,7%. W podziale na status zatrudnienia 
pracowników, wzrost wynagrodzeń odnotowano w każdej grupie, ale największy dotyczył 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (status 02), gdzie przeciętne 
wynagrodzenie wzrosło o 33,3% (z 11 023 zł na 14 694 zł). W pozostałych grupach, tj. 
korpus służby cywilnej (status 03), żołnierze i funkcjonariusze (status 10) i osoby nieobjęte 
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01), wzrost wynagrodzeń wyniósł 
odpowiednio: 0,8%, 09% i 1,3%. Wzrost wykonania wynagrodzeń ogółem osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. wynikał z wypłaty 
nagrody jubileuszowej i ekwiwalentu za urlop dla odwołanego wojewody oraz wypłaty 
wynagrodzenia nowo powołanemu, a także odwołanemu wojewodzie w tym samym okresie, 
tj. od marca do czerwca 2014 r., na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 lipca 
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe?3. Pomimo 
tego wzrostu, wynagrodzenia (kwota bazowa) dla tych osób (wojewoda i wicewojewoda), 
zgodnie z przepisami art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją ustawy budżetowej24, pozostały w wysokości przysługującej tym 
osobom w 2008 r. (w 2014 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe nie była waloryzowana).
Nie przekroczono planu wydatków na wynagrodzenia w części 85/02. Wielkość 
wydatkowanych środków na wynagrodzenia w dziale 750 -  Administracja publiczna była 
zgodna z ewidencją księgową planem i zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego.

(dowód: akta kontroli str. 1001-1075)

a  W przeliczeniu na pełne etaty.
21 Finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich. 
71Z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
21 Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 ze zm.
!t Dz. U, z 2013 i., poz. 1645.
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W latach 2010-2014 zrealizowane wydatki w części 85/02 na wynagrodzenia bezosobowe25 
wyniosły odpowiednio: 2 420 tys. zł, 4 401 tys. zł, 4 893 tys. zł, 4 903 tys. zł oraz 5 034 
tys. zł. Znaczna różnica między wykonaniem w tej grupie wydatków wystąpiła w roku 2011, 
gdzie wzrost wyniósł 182%. Według wyjaśnień dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu 
DUW, wynikało to ze zmian systemowych wprowadzonych w tym okresie, zgodnie 
z przepisami art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznychx , bowiem w przypadku państwowych jednostek budżetowych 
wykonujących zadania realizowane dotychczas przez gospodarstwo pomocnicze 
państwowej jednostki budżetowej lub finansowane ze środków gromadzonych na rachunku 
dochodów własnych, mogły zostać zwiększone wydatki budżetowe proporcjonalnie do 
przyrostu uzyskiwanych dochodów. W 2014 r. nie zaplanowano i nie zrealizowano 
wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r.
0 zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (dalej: „ustawa 
okołobudżetowa'), tj. wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy u.f.p. Plan wydatków na 
wynagrodzenia bezosobowe wg ustawy budżetowej na rok 2014 wyniósł 4 164 tys. zł, 
w ciągu roku został zwiększony do 5 447 tys. zł, tj. o 31%, z czego wykonano 5 034 tys. zł 
(92%). Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie dziesięciu decyzji Ministra 
Finansów wydanych na wniosek dysponenta części 85/02 (ogółem 1 371,5 tys. z!) oraz 
29 decyzji Wojewody Dolnośląskiego zmieniających plan finansowy (zwiększenia
1 zmniejszenia) w kwocie per saldo -  (minus) 88,7 tys. zł, Powodem wnioskowania 
o dokonanie zmian w planie wydatków części 85/02 było: dofinansowanie kosztów 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt27, zadań związanych z dystrybucją podręcznika do 
klasy I szkoły podstawowej28, zwiększenie wydatków Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności29, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu 
zawodowego nauczycieli30, wydatki bieżące związane z realizacją rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych31 oraz dofinansowanie zadań realizowanych przez powiatowe 
inspektoraty weterynarii32. Planując wydatki na rok 2014 zastosowano się do postanowień 
wynikających z art. 14 ustawy okoiobudżetowej, Ujęta wstępnie w planie finansowym 
w części 85/02 kwota wynagrodzeń bezosobowych ograniczona do wartości zaplanowanej 
na rok 2013 (1 272 tys. zł) została zwiększona w ustawie budżetowej do 4 164 tys. zł, 
w związku z włączeniem do części 85/02 wydatków na zadania, które w roku 2013 
finansowane były z rezerw celowych, o czym Minister Finansów powiadomił Wojewodę 
Dolnośląskiego pismem z dnia 7 lutego 2014 r.33 (na podstawie art. 14 ust. 4 usfswy 
okoiobudżetowej).

(dowód: akta kontroli str. 186-193)

Wydatki majątkowe

Według ustawy budżetowej na 2014 zaplanowane wydatki majątkowe części 85/02 wyniosły 
21 305 tys. zł, a łącznie z wydatkami na współfinansowanie projektów z udziałem środków 
Unii Europejskiej (14 001 tys. zł) wyniosły 35 306 tys. zł, stanowiące 2% wydatków ogółem. 
W ciągu roku budżetowego plan wydatków majątkowych zwiększono do 272 518 tys. zł, 
z czego 194 432 tys. zł były to środki z budżetu państwa, 14 217 tys. zł - z Unii Europejskiej, 
a 63 870 tys. zł pochodziło z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy oraz pożyczki 
Międzynarodowego Banku Rozwoju Rady Europy. Na koniec 2014 r. wykonanie wydatków 
majątkowych wyniosło 265 578 tys. zł, co stanowiło 97% planu po zmianach. W układzie 
działów klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe wynosiły w: dziale 010 - Rolnictwo

W rozumieniu art 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej[Dz. U. z 2013 r. poz. 1645).
*  Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.
v  Decyzje Ministra Finansów z dnia 14.03 2014 r., 11.07.2014 r. i 15.10 2014 r. zwiększające plan wydatków odpowiednio 
o: 406,1 tys. zł, 71,5 tys. zl oraz 49,2 tys. zł.
*6 Decyzja Ministra Finansów z dnia 25.07.2014 r. zwiększająca plan wydatków o 6,0 tys zł.
w Decyzje Ministra Finansów z dnia 21.08 2014 r. oraz 10 10.2014 r. zwiększające pian wydatków odpowiednio o: 60,0 tys. zł 
oraz 10,0 tys. zł.
30 Decyzja Ministra Finansów z dnia 22.08 2014 r zwiększająca plan wydatków o 195,0 tys. zł.
31 Decyzje Ministra Finansów z dnia 30,09.2014 r. oraz 9.10.2014 r. zwiększające plan wydatków odpowiednio o: 10,0 tys. zł
oraz 5,0 tys zł.
33 Decyzja Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r zwiększająca plan wydatków o 558,7 tys. z!
“  Pismo nr Nr FS2/0411/10-02/LMX/2014 -  kwota zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 2 963,0 tys. zł.
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i łowiectwo -110 510 tys. zł (96% planu po zmianach), dziale 050 - Rybołówstwo ¡rybactwo
- 31 tys. zł (86% planu po zmianach), dziale 500 -  Handel - 83 tys. zł (100% planu po 
zmianach), dziale 600 - Transport i łączność - 128 587 tys. zł (98% planu po zmianach), 
dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 41 tys. zł (100% planu po zmianach), dziale 710 - 
Działalność usługowa -150 tys. zł (100% planu po zmianach), dziale 750 - Administracja 
publiczna - 3193 tys. zł (95% planu po zmianach), dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa -  5 890 tys. zł (100% planu po zmianach), dziale 758 - Różne 
rozliczenia - 1 526 tys. zł (100% planu po zmianach), dziale 801 - Oświata i wychowanie - 
4 511 tys. zł (96% planu po zmianach), dziale 851 - Ochrona zdrowia -1 120 tys. zł (100% 
planu po zmianach), dziale 852 - Pomoc społeczna - 636 tys. zł (69% planu po zmianach), 
dziale 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - 2 449 tys. zł (92% planu po 
zmianach), dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 196 tys. zł (100%) 
oraz dziale 921 - Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego - 3 655 tys. zł (100%). 
Najniższy poziom realizacji planu odnotowany w dziale 852 - Pomoc społeczna wynikał 
z niewykonania jednego z dwóch planowanych zadań w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia 
§6310. Przewidywana instalacja windy (likwidacja barier) w Środowiskowym Domu 
Samopomocy we Wrocławiu finansowana ze środków przeznaczonych dla Gminy Wrocław 
nie została wykonana z przyczyn losowych (śmierć głównego wykonawcy).
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych stwierdzono również w:
-  rozdziale 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6209. Z planowanych w tym 

rozdziale 371 tys. zł, wydatkowano 209 tys. zł, tj. 56%. Zadania w tym rozdziale 
realizowane było przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we 
Wrocławiu w ramach „Programu dla Odry," jako zadanie „Modernizacja Wrocławskiego 
Węzła Wodnego -  Przebudowa Systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia 
(etap I).” Pełne wykonanie tego zadania i dokonanie płatności było możliwe dopiero 
w I kwartale 2015 r., nie wykupiono wszystkich planowanych nieruchomości;

- rozdziale 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Z planowanych 11 tys. zł
wydatkowano 6 tys. zł, tj. 54% -  przewidywany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego zakup dwóch zestawów komputerowych został
zredukowany do jednego;

-  rozdziale 60031 - Przejścia graniczne § 6060. Z planowanych 34 tys. zł wydatkowano
26 tys. zł, tj. 76% -  środki przeznaczono na zakup zestawów komputerowych dla Służby
Celnej, dokonującej kontroli w Lotniczym Przejściu Granicznym we Wrocławiu. 
Obniżenie wartości planowanego zadania wynikało z oszczędności uzyskanych 
w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

W 2014 r. uzyskano m. in. następujące efekty rzeczowe: w dziale 750 - Administracja 
publiczna wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przebudowę schodów 
wejściowych w siedzibie DUW; w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa zakończono rozbudowę klimatyzacji w Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we 
Wrocławiu.

(dowód: akta kontroli str. 194-201)

Badanie szczegółowe wydatków
a) dotacje
Przeprowadzone przez NIK szczegółowe badanie wydatków w części 85/02, 
przeprowadzone na próbie 56 wydatków w postaci przekazanych dotacji34 (w dziewięciu 
działach klasyfikacji budżetowej: 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 600 - Transport i\ączność, 
700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 
852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza), udzielonych trzem 
j.s.t.3Sw wysokości ogółem 19 717,1 tys. zł, wykazało, iż:
-  wielkości naliczonych do wypłaty dotacji zostały określone prawidłowo,

34 Doboru, próby do badania dotacji dokonano z zastosowaniem metody statystycznej (PPS/MUS) z interwalem losowania 5% 
z wykorzystaniem narzędzia informatycznego .Pomocnik Kontrolera", spośród populacji stanowiącej wydatki na dotacje 
zrealizowane w gmpie paragrafowej 2 i 6 z konta 130.
*  (1 ] Starostwo Powiatowe w Kłodzku, [2] Urząd Miasta i Gminy w Górze, ]3] Urząd Miasta i Gminy w Lubawce.



-  przed przekazaniem środków oceniano rzeczywiste zapotrzebowania w zakresie 
wnioskowanych przez j.s.t. środków,

- ocena wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa odbywała się w DUW na 
bieżąco na podstawie przedłożonych przez j.s.t. harmonogramów, sprawozdań 
i rozliczeń,

- w umowach o dotacje zawartych na podstawie art. 150 u.f.p. (10 spośród 56 badanych 
przypadków) zostały zabezpieczone interesy Skarbu Państwa.

(dowód: akta kontroli str. 16-140)

b) wydatki dysponenta Ili stopnia
Badaniem objęto zbiór dowodów (zapisów) stanowiących populację wydatków, z której 
wylosowana została próba odpowiadająca pozapłacowym wydatkom w paragrafach 401
408,411-414,418-420 i 444 oraz wydatków poniżej 50 zł. Dobór pozostałej próby wydatków 
w pozostałych grupach ekonomicznych (wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki na 
świadczenia na rzecz osób fizycznych) dokonano metodą MUS36. Oceniana populacja 
wynosiła 16 789,6 tys. zł i 6 476 rekordów, przy przyjętym poziomie ryzyka statystycznego 
(RS), tj. ryzyka wydana opinii pozytywnej pomimo występujących nieprawidłowości 
wynoszącego 45%. Tolerowany błąd (TB), czyli próg istotności wyniósł 2%, a błąd badania 
(e), czyli próg istotności wykonawczej przyjęto na poziomie 0,75. Wylosowano 52 dowody 
o łącznej wartości 4 258,6 tys. zł, co stanowiło 6,9% zrealizowanych wydatków (całość) 
Urzędu (dysponenta III stopnia).

(dowód: akta kontroli str. 1619-1627)

Badaniem objęto 41 dowodów (faktur) na kwotę 2 704,1 tys. zł37 związanych głównie 
z funkcjonowaniem DUW oraz 11 dowodów na kwotę 1 554,5 tys. zł38 dotyczących 
wydatków majątkowych. Operacje gospodarcze potwierdzone ww. wybranymi dowodami 
w zakresie dokonanych wydatków zbadane zostały pod względem legalności, 
gospodarności i celowości tych wydatków, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym 
zakresie. Realizacja wydatków objętych badaniem była zgodna z zasadami 
gospodarowania środkami publicznymi, tj. wydatki były celowe, zostały rzetelnie 
skalkulowane i zaplanowane, wydatki majątkowe potwierdzone wybranymi do badania 
dokumentami miały podstawę prawną oraz zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym 
prawem, były gospodarne i celowe. Badane wydatki poprzedzone były procedurą 
przewidzianą w lub były przesłanki do niestosowania wymagań Pzp. Roboty dodatkowe 
zostały udzielone w trybie z wolnej ręki, w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 5a Pzp. Zakupione środki trwałe (ewidencja 011) oraz zwiększenia wartości 
środków trwałych zostały prawidłowo ujęte w ewidencji środków trwałych i poprawnie 
sklasyfikowane, tj. zaliczone do właściwej kategorii środków trwałych, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych39. W przypadku zakupów inwestycyjnych, przy zakupie środków trwałych 
dokonywana była ich kontrola funkcjonalna, a dokumenty zakupu były poddawane kontroli 
merytorycznej obejmującej datę rozpoczęcia eksploatacji. Zakupione urządzenia zostały 
niezwłocznie przekazane do użytkowania. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane -  
roboty i dostawy protokolarnie odebrane, związane były one z zapewnieniem 
funkcjonowania Urzędu, w tym dotyczyły dostosowania do obowiązujących przepisów 
budowalnych.
W DUW podejmowano działania polegające na zmniejszeniu kosztów funkcjonowania 
jednostki polegające m.in. na zakupie urządzeń wielofunkcyjnych oraz systemu zarządzania 
wydrukami. Zakupy te wpłynęły na obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych 
z tworzeniem dokumentów, tj. kosztami zakupu tonerów. Koszty z tego tytułu w 2013 r. 
wyniosły 176 tys. zł, a w 2014 r. już 67 tys. zł (62% mniej). Także planowano I realizowano

36 Tj. metodą polegającą na doborze elementów próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do Ich wartości, łącznie dla 
wszystkich grup z konta 130, z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Pomocnik Kontrolera (PK-5j1},
37 Paragraf 302 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), 421 (zakup materiałów i wyposażenia), 426 (zakup energii),
427 (zakup usług remontowych), 430 (zakup usług pozostałych), 440 (opłaty za administrowanie I czynsze za budynki, lokale 
I pomieszczenia garażowe). 441 (podróże służbowe krajowe), 443 (różne opłaty i składki), 448 (podatek od nieruchomości), 
455 (szkolenia członków korpusu służy cywilnej), 467 (odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości),
36 Paragraf 605 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) i 606 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych). 
»D z. U. Nr 242, poz. 1622.
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szkolenia dedykowane wyłącznie dla pracowników Urzędu. Taki system szkoleń okazał się 
tańszy, a przede wszystkim bardziej adekwatny do potrzeb zgłaszanych przez 
pracowników.
Nie wystąpiły przypadki nieterminowych płatności skutkujących zapłaceniem kar umownych 
przez DUW. W badanej próbie wystąpił jeden przypadek, gdzie DUW, zgodnie 
z postanowieniami umowy, prawidłowo naliczył kary umowne za opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy na przebudowę instalacji grzewczej w budynku DUW (I etap) 
w wysokości 86,8 tys. zł, pomniejszając o nie wartość ostatniej faktury.
Nadto w wylosowanych dokumentach wystąpił przypadek nieterminowej płatności podatku 
od nieruchomości (kwota 818,7 tys. zł), skutkujący zapłatą odsetek w wysokości 40,4 tys. zł. 
Dotyczyło to nieruchomości dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy o łącznej powierzchni 
340,4725 ha. W związku ze zrzeczeniem się w dniu 30 grudnia 2013 r. przez Powiat 
Oleśnicki prawa własności do tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 
reprezentowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski został wpisany 
w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości. Po otrzymaniu zawiadomienia o wpisie, 
Wojewoda Dolnośląski złożył kolejno środek odwoławczy, który został uwzględniony, 
a właścicielem nieruchomości uznany został Minister Obrony Narodowej. Od powyższego 
rozstrzygnięcia sądowego, apelację wniósł następnie Powiat Oleśnicki i w dniu 1 lipca 
2014 r. sąd II instancji wydał postanowienie, na mocy którego właścicielem przedmiotowej 
nieruchomości stał się ostatecznie Wojewoda Dolnośląski. Zawiadomienie o ujawnieniu 
w księdze wieczystej właściciela nieruchomości nastąpiło w dniu 15 października 2014 r. 
Wojewoda Dolnośląski w dniu 31 lipca 2014 r. przekazał przedmiotową nieruchomość do 
Agencji Mienia Wojskowego na podstawie przepisu art. 4g ust. 7 i 8 oraz art, 18 ust. 1 
ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu 
Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego40. W dniu 17 października 2014 r. dokonano 
zapłaty przedmiotowych należności za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2014 r. wraz 
z odsetkami, po uzyskaniu na ten cel dodatkowych środków (wcześniej niezaplanowanych) 
z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41). W złożonych wyjaśnieniach 
dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska DUW podał m.in., że 
przyczynami zaistniałej sytuacji były następujące uwarunkowania: [1] problemy związane 
z ustanowieniem właściciela nieruchomości po zrzeczeniu się jej przez Powiat Oleśnicki na 
rzecz Skarbu Państwa. W wyniku postępowań sądowych w tym zakresie dopiero w dniu
14 października 2014 r. ujawniony został ostatecznie w księdze wieczystej Wojewoda 
Dolnośląski, jako organ reprezentujący Skarb Państwa; [2] konieczność przeprowadzenia 
czasochłonnej inwentaryzacji przedmiotowej nieruchomości, m.in. w zakresie powierzchni 
budynków oraz rodzajów gruntów podlegających opodatkowaniu; [3] nieposiadanie 
w budżecie DUW środków finansowych na uiszczenie podatku od nieruchomości, 
w związku z czym zaszła konieczność pozyskania tych środków z rezerwy celowej budżetu 
państwa, które ostatecznie zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia
15 października 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 1554-1618, 1722-1726, 1845-1861)

c) zamówienia publiczne
W ramach kontroli sprawdzono trzy postępowania o źamówienie publiczne o łącznej 
wartości podpisanych umów 3 939,2 tys. zł brutto. Doboru dokonano w sposób celowy, na 
podstawie prowadzonych w DUW rejestrów (postępowań zamówieniowych / umów), 
przyjmując jako kryterium doboru największą wartość przedmiotu zamówienia, zwracając 
uwagę także na postępowania wszczęte przed 2014 r., które skutkowały dokonaniem 
wydatku w 2014 r. W badanej próbie uwzględniono jedno zamówienie współfinansowane 
z budżetu środków europejskich, udzielone w trybie zapytania o cenę oraz dwa zamówienia 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. I tak:
1) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (zawarto umowy ramowe z pięcioma 

wykonawcami o wartości 2 445,1 tys. zł brutto, kwota wydatku w 2014 r. wyniosła 
131,9 tys. zł brutto);

“  D ł U. z 2013 r„ poz. 712 ze zm.
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2) przebudowa instalacji grzewczej w budynku DUW -  etap I (umowa z wykonawcą 
opiewała na kwotę 1 206,1 tys. zł brutto, kwota wydatku w 2014 r, wyniosła 
1 117,4 tys. zł brutto);

3} dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb 
DUW (o wartości 288,0 tys. zł brutto, kwota wydatku w 2014 r. -  137,2 tys. zł brutto, 
w tym 53,6 tys. zł współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -  Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska -  Saksonia 2007
2013).

Zamówień powyższych udzielono w prawidłowo wybranych trybach wyłonienia wykonawcy 
i przeprowadzonych postępowaniach, w wyniku których zawarto stosowne umowy. Faktury 
za wykonane prace i dostawy materiałów zweryfikowane zostały tak pod względem 
merytorycznym, formalnym jak i rachunkowym. Płatności były zgodne z zawartymi 
umowami, dokonywano ich terminowo, a nadto faktury te spełniały wymogi stawiane 
dowodom księgowym, zgodnie z przepisami art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
0 rachunkowości41.
Na podstawie przeprowadzonego badania dokumentacji dotyczącej ww. zamówień 
stwierdzono, że środki publiczne zostały wydatkowane racjonalnie i służyły realizacji zadań 
kontrolowanej jednostki. W szczególności na podstawie badanej próby, stwierdzono, że 
DUW posiadał niezbędne do realizacji zamówień środki, w sposób prawidłowy dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty, a badane postępowania zostały prawidłowo 
udokumentowane. Stwierdzone poniżej nieprawidłowości miały charakter formalny i nie 
wpływały na wynik postępowania.

(dowód: akta kontroli str. 1404-1406, 1419-1547)

Ustalone W działalności DUW dotyczącej zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowości 
nieprawidłowości mające charakter formalny i niewpływające na wybór wykonawcy robót i realizację 

zamówienia:

[1] Zamawiający w postępowaniu na przebudowę instalacji grzewczej w budynku DUW 
(etap I), nieprawidłowo ustalił wartość zamówienia w euro, zarówno w protokole 
postępowania, jak i we wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (roboty 
budowlane). Podano, że szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 462 374,57 euro1*2, 
podczas gdy powinna wynosić 375 914,28 euro (bez zamówień uzupełniających)
1 488 688,57 euro43 (z zamówieniami uzupełniającymi). Nadto nie podano w protokole 
postępowania wartości netto (w złotych) zamówień uzupełniających. Zgodnie bowiem 
z art. 32 ust. 1 Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez 
zamawiającego z należytą starannością. Z kolei ust. 3 tego artykułu stanowi, że jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, przy ustalaniu wartości 
zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. Powyższa nieprawidłowość 
miała charakter formalny i nie wpłynęła na równowartość progów stosowania procedur 
udzielania zamówień. Protokół postępowania, jak i wniosek o wszczęcie postępowania
0 zamówienie publiczne został zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego DUW -  
Kierownika Zamawiającego. Dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego
1 Przewodnicząca Komisji Przetargowej podała w wyjaśnieniach, że doszło do oczywistej 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w euro, ponieważ podana wartość obliczona została 
od wartości brutto, a winna być podana od wartości netto. Wskazała nadto, że bez względu 
na sposób ustalania wartości w euro zastosowano właściwy tryb postępowania, w związku 
z tym zamawiający nie działał w sposób świadomy w celu uniknięcia zastosowanego trybu 
przetargowego, czy też dzielenia zamówienia na części w celu obejścia ustawy.

[2] Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych, zawarta w dniu 29 kwietnia 
2014 r., nie zawierała wymaganych postanowień, o których mowa w art. 143d ust. 1 Pzp, tj, 
dotyczących podwykonawstwa robót. Zamawiający powinien zatem zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy i wzorem załączonym do

*' Dr. U. z 2013 r„ poz. 330 ze zm.
*  Liczone od wartości brutta 1 953 436,34 zl, bez zamówień uzupełniających.
43 Liczone od wartości netto 2 064 660,36 zł, łącznie z zamówieniami uzupełniającymi w kwocie 476 460,08 zł
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli tego nie uczynił, stanowiło to 
naruszenie formalne, niewptywające jednak na wynik postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Powyższe znalazło także odzwierciedlenie w pisemnej informacji, 
jaką uzyskano w trakcie przedmiotowej kontroli z Departamentu Prawnego Urzędu 
Zamówień Publicznych, w oparciu o wcześniej przedstawiony stan faktyczny związany 
z tym postępowaniem. Dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego i Przewodnicząca 
Komisji Przetargowej podała w wyjaśnieniach, że wymagania, o których mowa w art, 143d
ust. 1, zostały zawarte we wzorze umowy, będącej załącznikiem do SIWZ, a zgodnie
z postanowieniami zawartej umowy, jej integralną częścią jest dokumentacja przetargowa. 
Wskazała, że gdyby w trakcie realizacji nastąpiło zgłoszenie podwykonawcy na każdym 
etapie robót w terminie określonym umową zamawiający wprowadziłby stosowne aneksy 
do umowy.

(dowód akia kontroli str 1407-1418)

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich

Opis stanu W części 85/02 w ustawie budżetowej ujęto środki europejskie w wysokości
faktycznego 142 201,0 tys. zł w dziale 010 - Rolnictwo i  łowiectwo, w tym:

1. 79 416,0 tys. zł na realizację POliś, w tego: [1] 67 803,0 tys. zł na przedsięwzięcie 
pn.: „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego -  przebudowa systemu ochrony 
przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)', [2] 11 613,0 tys. zł na przedsięwzięcie 
pn.: „Domaszków -  Tarchalice -  odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej 
doliny rzeki Odry, g. Wołów’;

2. 46 465,0 tys. zł na realizację PROW, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", tj.:
a) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi -  w kwocie 23 110,0 tys. zł,
b) scalanie gruntów -  w kwocie 13 510,0 tys. zł,
c) melioracje wodne -  w kwocie 9 845,0 tys. zł;

3. 16 320,0 tys. zł na realizację RPO WD, z tego: [1] 8 855,0 tys. zł na przedsięwzięcie 
pn.: „Lipki-Oława -  modernizacja obwałowań gm. Oława i Jelcz-Laskowice. 
Modernizacja wału W-1 (OM)”, [2] 6 708,0 tys. zł na przedsięwzięcie pn.: „Kasina -  
odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie, 
Kobierzyce" i [3] 757,0 tys. zł na przedsięwzięcie pn.: „Wierzbiak -  zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe m. Legnica".

W trakcie roku budżetowego pięcioma decyzjami Ministra Finansów zmniejszono plan 
wydatków w części 85/02 o 14 675,9 tys, zł. W dziale 010, rozdział 01008 (RPO WD) 
zmniejszono plan o 16 320,0 tys. zł i zwiększono o kwotę 473,1 tys. zł w rozdziale 01005 
(PROW)44. Jednocześnie zwiększono budżet o kwotę 1 171,0 tys. zł w dziale 754, rozdział 
75410, z tego 1 019,1 tys. zł (POliś)45 i 151,9 tys. zł (RPO WD)46 dla jednostki realizującej, 
tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (dalej: „KW PSP"). 
W ramach powyższego dokonano czterokrotnie zwiększenia planu wydatków budżetu 
środków europejskich ze środków rezerwy celowej budżetu środków europejskich (część 
83, poz. 98 -  finansowanie programów) o kwotę 1 644,1 tys. zł, na podstawie decyzji 
Ministra Finansów z przeznaczeniem na POliś i RPO WD (projekty realizowane przez 
KWPSP) i PROW (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe Polkowice). 
Przeniesienia wydatków dokonywane były zgodnie z przepisami art. 171 i 194 u.f.p.
W rezultacie plan po zmianach w zakresie wydatków środków europejskich części 85/02 na 
koniec 2014 r. wyniósł 127 525,1 tys, zł (tj. 89,7% w stosunku do ustawy budżetowej). 
W porównaniu do 2013 r. plan po zmianach był mniejszy o 8 538,2 tys. zł, tj. 6,7%.

(dowód akta kontroli str. 1258-1259,1347-1387)

Wydatki budżetu środków europejskich wyniosły ogółem 112 418,4 tys. zł l stanowiły 88,2% 
planu po zmianach (127 525,1 tys. zł) i 79,1% kwoty przyjętej w ustawie budżetowej.

«  Rozdział 01005, paragraf 2117, zadanie pod nazwą .Scalanie gruntów wsi Koilice’ , dla jednostki realizującej, tj. Starostwa 
Powiatowego w Polkowicach.
45 Paragraf 6067, projekt pn.: .Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego’.
*  Paragraf 6067, projekt pn.: .Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej miasta Bogatynia- - kwota 100,1 tys. z) I paragraf 
4217 - kwota 1,6 tys. z); paragraf 4307, projekt pn.: .Bezpieczny Dolny Śląsk - wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej 
Obszarów Natura 2000 - Bory Dolnośląskie’ - kwota 50,2 tys, z).
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W porównaniu do 2013 r. wydatki wzrosły o 429,8 tys. zł, tj. 0,4%. Z budżetu środków 
europejskich finansowano projekty realizowane w ramach: POliŚ na kwotę 65 508,0 tys. zł, 
PROW na kwotę 46 758,5 tys. zł i RPO WD na kwotę 151,9 tys. zł.
Największe kwotowo wydatki poniesiono w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w ramach 
którego wydatkowano ogółem 111 247,4 tys. zł, co stanowiło 99,0% wykonanych wydatków 
budżetu środków europejskich ogółem. Pozostałą kwotę (1 171,0 tys. zł) wydatkowano 
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przy czym środków 
tych nie przewidywano na etapie projektowania budżetu.
W przypadku stwierdzenia nadmiaru posiadanych środków Wojewoda Dolnośląski -  
działając w oparciu o przepisy art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 u.f.p. -  podjął trzy decyzje
0 blokowaniu planowanych wydatków. Blokadą objęto kwotę wydatków w wysokości 
15 054,1 tys. zł w dziale 010, z czego: 14 927,1 tys. zł dotyczyły POliŚ, a 127,0 tys, zł 
z PROW. Przyczynami blokady środków było przede wszystkim: [1] z POliŚ: [aj (usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych): niższe wykorzystanie środków w stosunku do wartości 
odszkodowań oszacowanych przez rzeczoznawców majątkowych, niższe wartości 
wykonanych robót budowlanych w stosunku do planowanych, przesunięcia płatności na
1 kwartał 2015 r. w wyniku długotrwałego procesu odbioru i czasochłonnej procedury 
kompletowania i zatwierdzania dokumentacji umożliwiającej rozliczanie kontraktów, 
niezrealizowanie wykupów nieruchomości zlokalizowanych na terenie prowadzonych 
inwestycji; [b] (melioracje wodne): oszczędności w wyniku rozstrzygnięć postępowań 
przetargowych i dostosowanie wydatków wynikających z rzeczywistego przebiegu inwestycji 
i zawartych umów do przyjętego montażu finansowego; [2] z PROW: oszczędności 
w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych, rozliczenia powykonawcze inwestycji 
i brak możliwości uregulowania spraw własnościowych.
Stosownie do przepisu art. 177 ust. 4 u.f.p. każdorazowo zawiadomiono Ministra Finansów 
w sprawie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków z powodu stwierdzenia nadmiaru 
posiadanych środków i opóźnień w realizacji zadań.
W ramach POliŚ z zaplanowanych 80 435,1 tys. zł wydatkowano 65 508,0 tys. zł, tj 81,4%. 
Z kolei w ramach PROW z zaplanowanej kwoty 46 938,1 tys. z) wydatkowano 
46 758,5 tys. zł, tj. 99,6%. Natomiast w ramach RPO WD wydatkowano 151,9 tys zł, co 
stanowiło 100,0% zaplanowanej na ten cel kwoty. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków 
w ramach POliŚ (rozdział 01008) wynikało przede wszystkim z mniejszego zawansowania 
robót budowlanych i przesunięcia terminu ich rozliczenia na 2015 r. W ramach PROW 
wykonano do listopada 2014 r. płatności na łączną kwotę 35 362,1 tys. zł, a w grudniu na 
kwotę 11 396,3 tys. zł (tj. 24,4% rocznych płatności). Z kolei w ramach POliŚ w trakcie 
11 miesięcy (do listopada 2014 r.) wykonano płatności na łączną kwotę 51 484,5 tys. zł, 
a w grudniu 2014 r. płatności na kwotę 14 023,5 tys. zł (tj. 21,4% rocznych płatności). 
Natomiast w ramach RPO WD do listopada 2014 r. nie wykonano płatności, a w grudniu 
zostały dokonane na kwotę 151,9 tys. zł.
W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. DUW (jako dysponent III stopnia) nie realizował 
projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich*7.

(dowód: akta kontroli str. 1259-1260, 1261-1346, 1388-1403)

W działalności DUW dotyczącej wydatków budżetu środków europejskich nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej dzia ła lności

Według rocznego sprawozdania RB-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz 
budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym (sporządzonego według stanu na 
dzień 20 lutego 2015 r.) za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r., zadania, na które 
wydatkowano największe kwoty, obejmowały:

[1] Zadanie 13.4. * Wspieranie rodziny. Zaplanowane na to zadanie wydatki w wysokości 
630 471,6 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 623 383,8 tys. zł (99%), pochodzące 
w całości z budżetu państwa. Środki wydatkowane na to zadanie stanowiły 26% wszystkich 
wydatków w części 85/02 za rok 2014 i były o 6 593,4 tys. zł (o 1%) większe od kwoty 
wykorzystanej na realizację tego zadania w roku poprzednim. Zaplanowany w tym zadaniu

47 Wydatki budietu środków europejskich tego dysponenta w 2013 r. wyniosły ogótem 2 866,3 tys. zf.
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wskaźnik oddziaływania/miernik48 na poziomie 9% został zrealizowany na dzień 20 lutego 
2015 r. w wysokości 6%. Z porównania wyników pomiaru za rok poprzedni (wykonanie 
miernika 10%) wynikało, że w roku 2014 na terenie Dolnego Śląska udzielono wsparcia 
183,3 tys. osobom tj. o 37% mniej niż w roku poprzednim przy wykorzystaniu na ten cel 
nieznacznie większej (o 1%) wielkości środków. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej DUW wyjaśniła, że w związku z dalszym pozyskiwaniem od j.s.t. danych 
w zakresie liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach wspierania rodziny 
(sprawozdania jednostkowe gmin są weryfikowane i przez nie korygowane), wykonanie 
miernika w zadaniu 13.4 Wspieranie rodzinny będzie wyższe i osiągnie założoną wielkość. 
Według wyjaśniającego na dzień 6 marca 2015 r. wstępnie wyliczony wskaźnik wynosi 9%, 
zatem wsparcia udzielono 268,0 tys. osób. Odnosząc się do spadku liczby osób 
korzystających z różnych form wsparcia rodziny w 2014 r. (o 22,8 tys. osób, tj. o 8% 
w stosunku do roku popizedniego) przy zbliżonym poziomie finansowania tego zadania 
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej podała, że w kontrolowanym okresie 
zmniejszyła się liczba świadczeń rodzinnych przede wszystkim z powodu niżu 
demograficznego oraz restrykcyjnego kryterium dochodowego, a także świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, natomiast podniosła się (o prawie 30%) średnia kwota 
świadczenia dla rodziców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, którzy nie 
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad osobą niepełnosprawną odnotowano również niewielki wzrost wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego (o 3,3%), jednak największy wpływ na wydatki 
w tym zakresie miało przywrócenie w 2014 r. (utraconego w 2013 r.) zasiłku 
przysługującego opiekunom osób niepełnosprawnych;

[2] Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna. Zaplanowane na to zadanie wydatki 
w wysokości 326 350,8 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 321 357,6 tys. zł (98%), 
pochodzące w całości z budżetu państwa. Środki wydatkowane na to zadanie stanowiły 
14% wszystkich wydatków w części 85/02 za rok 2014 r. i były o 10 605,3 tys. zł (o 3%) 
mniejsze od środków wykorzystanych na realizację lego zadania w roku poprzednim. 
Zaplanowany wskaźnik oddziaływania/miernik49 planowany na poziomie 5% został 
zrealizowany w wysokości 6%. W roku 2013 miernik ten został zrealizowany w wysokości 
7%, zatem w 2014 r. pomocy udzielono mniejszej o 6% (13,2 tys. zł) liczbie osób przy 
wykorzystaniu o 3% mniejszej w stosunku do roku poprzedniego wielkości środków 
finansowych. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej relatywnie 
większe wydatkowanie środków na wykonanie tego zadania w 2014 r. w stosunku do roku 
poprzedniego wynikało z ze wzrostu kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 
kosztów posiłków dla osób uprawnionych;

[3] Zadanie 2.4. - Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo. Zaplanowane 
na to zadanie wydatki w wysokości 176 856,3 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 
176 720,5 tys. zł (99,9%), z czego z budżetu państwa pochodziło 175 549,5 tys. zł (99%), 
a z budżetu środków europejskich 1 171 tys. zł (1%). Środki wydatkowane na to zadanie 
stanowiły 7% wszystkich wydatków części 85/02 za 2014 r. i były o 3 664,9 tys. zł (o 2%) 
mniejsze od środków wykorzystanych na realizację tego zadania w roku poprzednim. 
Zastosowany wskaźnik oddziaływania/miernik50 został wykonany w 88% przy planowanym 
na poziomie 80%. Z porównania pomiaru dokonanego za rok poprzedni wynikało, że 
poprawiła się efektywność realizacji tego zadania (wykonanie miernika w roku 2013 
wyniosło 85%);

[4] Zadanie 3.1. - Oświata i wychowanie. Zaplanowane na to zadanie wydatki w wysokości 
168 359,6 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 162 546,1 tys. zł (97%) w całości 
pochodzące z budżetu państwa. Środki wydatkowane na to zadanie stanowiły 7% 
wszystkich wydatków części 85/02 za 2014 r. i były o 79 933,4 tys. zł (o 97%) większe od 
środków wykorzystanych na realizację tego zadania w roku poprzednim. Zastosowany

48 Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach wspierania rodziny do ogólnej liczby mieszkańców 
w województwie (%).
49 Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (%).
5(1 Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarta do miejsca zdarzenia 
w czasia krótszym niż 15 minut do ogółu interwencji {%).
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wskaźnik oddziaływania/miernik51 został zrealizowany na zaplanowanym 36% poziomie, 
który jednak był o 2% mniejszy niż wynik osiągnięty w roku poprzednim (38%), przy czym 
wartość środków wykorzystana na realizację tego zadania zwiększyła się niemal 
dwukrotnie. Według złożonych przez dyrektora Wydziału Organizacyjnego Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu wyjaśnień odnotowany dwukrotny wzrost wydatkowanych środków 
na realizację tego zadania jest mylny i wynika z braku możliwości wydzielenia ze 
sprawozdania zbiorczego RB-BZ1 wydatków Kuratorium Oświaty, które faktycznie były 
minimalnie niższe niż w roku poprzednim, Na wzrost wydatków wykazanych w zadaniu 3.1. 
miały wpływ udzielone przez Wojewodę Dolnośląskiego j.s.t. dotacje (przedszkolna, 
podręcznikowa, na program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła), przy czym zauważyć należy, 
że środki na ten cel nie miały wpływu na stopień realizacji zadania (miernik);

[5] Zadanie 12.5 - Gospodarowanie zasobami wodnymi. Zaplanowane na to zadanie 
wydatki w wysokości 171 042,9 tys. zl zostały zrealizowane w kwocie 155 829,3 tys. zł 
(91%), z czego 91 340,4 tys. zł (59%) pochodziło z budżetu państwa, a 64 488,9 tys. zł 
(41%) z budżetu środków europejskich. Środki wydatkowane na to zadanie stanowiły 7% 
wszystkich wydatków części 85/02 za 2014 r. i były o 45 374,5 tys. zł (tj. o 41%) większe od 
środków wykorzystanych na realizację tego zadania w roku poprzednim. Zastosowany 
wskaźnik oddziaływania/miemikK zaplanowany na poziomie 5% został wykonany 
w wysokości 8% (o 3% więcej niż zakładano). Ze względu na zmianę miernika na 
przestrzeni lat 2013-2014 (w poprzednim roku była to liczba zrealizowanych inwestycji 
w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych) 
nieporównywalne były wyniki realizacji tego zadania w porównaniu do 2013 r,

(dowód: akta kontroli str. 931-952, 1786-1808)

W zakresie efektów rzeczowych prowadzonej działalności DUW nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

2.4. Sprawowanie przez dysponenta części budżetu państwa w ramach nadzoru 
i kontroli, w tym w zakresie zapewnienia efektywności I skuteczności realizacji 
planów finansowych w układzie zadaniowym

Zgodnie z przepisem art. 175 ust. 1 u.f.p. Wojewoda Dolnośląski, jako dysponent części 
85/02, zobowiązany był do nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych 
mu jednostek organizacyjnych. W związku z tym, zgodnie z przepisami art. 175 ust. 2 pkt 2 - 
5 u.f.p. w 2014 r. przeprowadzono okresowe analizy wykonania budżetu m.in. w zakresie: 
[1] zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem; [2] prawidłowości wykorzystania 
środków finansowych; [3] wysokości i terminów przekazywania dotacji. Wojewoda 
Dolnośląski (dysponent części 85/02), stosując się do przepisu art. 175 ust. 1 pkt 4 u.f.p. 
dotyczącego sprawowania nadzoru i kontroli efektywności oraz skuteczności realizacji 
planów w układzie zadaniowym, dokonywał (na podstawie mierników) analiz informacji 
wynikających z monitoringu. W DUW sporządzano opisową zbiorczą analizę stopnia 
realizacji budżetu zadaniowego po każdym z okresów sprawozdawczych, tj. w lipcu 
i październiku 2014 r. W ramach układu zadaniowego wyróżniono 18 funkcji, 44 zadania, 
82podzadań i 181 działań. Realizacja określonych zadań, podzadań i działań podlegała 
bieżącemu monitorowaniu za pomocą 277 mierników (zdefiniowanych przez Ministerstwo 
Finansów). Na postawie zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego53 dyrektorzy wydziałów 
i biur, kierownicy państwowych jednostek budżetowych terminowo sporządzali analizy 
wykonania budżetu w 2014 r„ a Wydział Finansów i Budżetu DUW (dalej: „WFiB") 
dokonywał opisowego podsumowania tych analiz, Ze zbiorczej analizy wykonania części 
85/02 za pierwsze półrocze i trzy kwartały 2014 r. wynikało m.in., iż realizacja wydatków 
budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo, a jednostki budżetowe 
realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki 
wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

5* Stosunek łącznej liczby Kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby 
wszystkich szkól i placówek nadzorowanych.
H Stosunek liczby ludności województwa objętej programem (Program d!a Odry — 2006) do liczby ludności województwa, która 
pozostaje na obszarze zagrożonym (%).
»  Nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2014 r, w sprawje ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa, 
trybu uwchawiania środków budżetu państwa oraz realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym (§ 12 
pkt 6),

21



(dowód: akta kontroli str. 7-9, 930-997, 1727-1830)

W DUW monitorowano realizację planów finansowych w układzie zadaniowym, w tym 
jednostek podległych i nadzorowanych. W 2014 r. monitoring odbywał się przede wszystkim 
na podstawie kart pomiaru skuteczności realizowanych zadań/podzadań oraz kart pomiaru 
efektywności działań przekazywanych terminowo przez kierowników wszystkich podległych 
i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do WFiB, a także w oparciu o sprawozdania 
RB-BZ1 (półroczne i roczne) z wykonania wydatków budżetu państwa oraz wydatków 
budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym. Informacje uzyskane z monitoringu 
były spójne, tj. dotyczyły zarówno kwot wydatków, jak i osiąganych efektów rzeczowych 
oraz rzetelne, tzn. pochodziły z wiarygodnych źródeł danych (np. sprawozdań, ewidencji 
finansowo-księgowej).

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 930-997,1727-1830)

Badanie szczegółowe w zakresie prowadzenia monitoringu, przeprowadzone przez NIK na 
próbie obejmującej pięć działań54, na realizację których zaplanowano55 w DUW najwyższe 
kwoty wydatków -  wykazało, iż:
-  dla ustalonych wartości mierników wykorzystywano dostępne ¡wiarygodne dane 

gromadzone w komórkach merytorycznych, wprowadzono kwartalny tryb pomiaru 
mierników (z wyjątkiem działania 2.4.1.2. Udział w akcjach ratowniczych, gdzie ustalono 
półroczny tryb pomiaru, jednak zmierzono wykonanie miernika za trzy kwartały 2014 r.),

-  bieżący monitoring wartości osiąganego miernika prowadzony był na podstawie 
wiarygodnych danych źródłowych,

- w trakcie roku budżetowego nie była wymagana aktualizacja wartości mierników,
- przyjęte mierniki umożliwiły ocenę skuteczności realizowanych działań, zaplanowane 

wartości mierników zostały osiągnięte na poziomie 95-100%,
- prowadzony monitoring mierników (za pierwsze półrocze, trzy kwartały oraz rok) 

stwarzał możliwość wykorzystania tych mierników do podejmowania skutecznych 
działań w celu zarządzania kluczowymi ryzykami uniemożliwiającymi osiągnięcie 
zaplanowanego rezultatu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 327 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2011 r. 
w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim kierownicy komórek 
organizacyjnych zobowiązani byli do ciągłego procesu monitorowania poszczególnych 
elementów kontroli zarządczej, w celu umożliwienia rozwiązywania zidentyfikowanych 
problemów oraz realizacji nałożonych celów i zadań. Zbiorcze informacje z tego procesu (za 
rok 2014) powinny być przekazane do Biura Organizacyjno-Administracyjnego DUW do 
15 marca 2015 r., ze względu na zakończenie czynności kontrolnych w dniu 10 marca 
2015 r. nie zostały objęte badaniem. Dodać w tym miejscu należy, że przeprowadzona 
w 2014 r. kontrola NIK (P/14/01456) wykazała, iż elementem kontroli zarządczej w DUW był 
proces identyfikowania, analizy i zarządzania ryzykiem, zarówno w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych, jak i na poziomie całej jednostki. Ryzyka co roku były 
identyfikowane na poziomach głównych komórek organizacyjnych DUW, umieszczane 
w rejestrze ryzyk, a następnie oceniane w zakresie prawdopodobieństwa oraz skutków 
wystąpienia.

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 930-997,1727-1842)

W 2014 r. Oddział Kontroli Finansowej WFiB przeprowadził 33 kontrole (32 planowe oraz 
jedną pozaplanową) dotyczące m.in. prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy 
budżetowej państwa na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych, prawidłowości 
realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetu państwa związanych 
z wykonaniem zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na

a  13.4.1.1. Świadczenia rodzinne i Świadczenia z lunduszu alimentacyjnego, 13.1.1.1. Wsparcie finansowe j.s.t w realizacji 
zadań pomocy społecznej, 2.4.1.2. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 20 2.2.4. Działalność zespołów ratownictwa 
medycznego, 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku 
szkolnego.
«  Wg danych (plan po zmianach) za traci kwartał 2014 r.
56 P/14/014-Prawidłowość sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych oraz ksiąg rachunkowych 
stanowiących podstawę ich sporządzenia.
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Ustalone
nieprawidłowości

Opis stanu 
faktycznego

dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej. Spośród dziewięciu przeprowadzonych kontroli dotyczących 
wykonywania przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji 
rządowej realizowanych na podstawie ustaw lub porozumień57 z organami administracji, 
w sześciu nie stwierdzono nieprawidłowości, w dwóch ujawniono uchybienia, a w jednej 
(w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu) stwierdzono wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem58, co skutkowało jej zwrotem w kwocie 22,7 tys. zł.
Ponadto pracownicy Oddziału Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych 
WFiB przeprowadzili w sześciu jednostkach rządowej administracji zespolonej kontrole 
zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 (nie wykazały 
nieprawidłowości), brali także udział w czterech kontrolach zleconych przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z zakresie działania organizacji pożytku publicznego. W 2014 r. nie 
przeprowadzono kontroli i audytów wobec podległych i nadzorowanych jednostek, których 
przedmiotem była problematyka efektywności i skuteczności realizacji planów finansowych 
w układzie zadaniowym. Według dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu DUW 
problematyka efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym objęta 
była stałą kontrolą i ciągłym nadzorem ze strony służb odpowiedzialnych.
W wyniku sprawowanego nadzoru dokonywano w 2014 r. weryfikacji złożonych przez 
dotowane jednostki rozliczeń, stwierdzając dwukrotne wykorzystanie części dotacji 
niezgodnie z przeznaczeniem, a w jednym przypadku pobranie jej w nadmiernej wysokości. 
Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem dotyczyło Gminy Jelenia Góra59, której 
powierzono (na podstawie zawartego porozumienia) utrzymanie grobów i cmentarzy 
wojennych, Dotacja w wysokości 3 tys. zł została wykorzystana na czyszczenie pomnika, 
zamiast na remont tablic nagrobnych i renowację znajdujących się na nich napisów. 
Przyznana Prezydentowi Wrocławia60, wykonującego zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej w dziale 710 -  Działalność usługowa, rozdział 71014 -  Opracowania 
geodezyjne i kartograficzne, dotacja w wysokości 28,8 tys. zł została wykorzystana do 
pokrycia kosztów związanych z cyfrową archiwizacją zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego obejmującego nieruchomości także spoza zasobu Skarbu Państwa, 
zamiast na pokrycie kosztów dotyczących gospodarowania nieruchomościami wyłącznie 
Skarbu Państwa. Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości 125,7 tys. zł stwierdzono wobec 
Województwa Dolnośląskiego61 realizującego umowę o udzielenie dotacji celowej ze 
środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania własnego „Modernizacja 
będących własnością Województwa Dolnośląskiego dwóch używanych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych typu EN57 w ramach zadania budżetowego Zakup i modernizacja 
pojazdów kolejowych".
W każdym z wyżej opisanych przypadków (trzy dotacje wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem i jedna pobrana w nadmiernej wysokości) Wojewoda Dolnośląski wystąpi! 
o zwrot tych dotacji wraz z odsetkami naliczonymi stosownie do przepisu art. 169 ust. 5 
pkt 1 u.f.p. Dotowane jednostki dokonały zwrotów żądanych środków, przy czym w jednym 
przypadku jednostka zwróciła się o umorzenie odsetek (na dzień zakończenia czynności 
kontrolnych, tj. 10 marca 2015 r. sprawa nie została zakończona).

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 207-214, 930-997, 1727-1830)

W działalności jednostki dotyczącej działań nadzorczych dysponenta części 85/02 nie 
stwierdzono nieprawidłowości.

3. Roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w  zakresie 
operacji finansowych

Sporządzone za 2014 r. w DUW łączne sprawozdania budżetowe67: o stanie środków na 
rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23), z wykonania planu 
dochodów budżetowych (Rb-27), z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28),

B Zawartych na podstawie art. 28 ust- 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i  administracji mądowej 
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm,).
58 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-KF.431.12.2014.J6 z dnia 21 stycznia 2015 r.
59 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr IF.IT.3122.1 1-2013.DK z dnra 25 kwietnia 2014 r
“  Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NiR-PBS 3122.81 -2014,GO z dnia 20 listopada 2014 r.
61 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr IFJT.3122.3.1.2014.MCZ1 z dnia 16 czerwca 2014 r
65 Na podstawie sprawozdań jednostkowych iednoslek podlegtych i własnego sprawozdania jednostkowego
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z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze 
środków pochodzących z budżetu UE i innych (Rb-28 Programy), z wykonania planu 
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy WPR), z wykonania 
planu wydatków budżetu środków europejskich (Rb-28 UE), z wykonania planu wydatków 
środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 
UE WPR) oraz z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków 
europejskich w układzie zadaniowym (Rb-BZ1), o stanie należności oraz wybranych 
aktywów finansowych (Rb-N), a także o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
gwarancji i poręczeń (Rb-Z), zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdań 
jednostkowych. WFiB DUW (pełniący obsługę dysponenta części 85/02), otrzymując 
sprawozdania jednostkowe, dokonywał sprawdzenia ich pod względem formalno- 
rachunkowym i poprawności merytorycznej. Dokonywano kontroli prawidłowości 
sprawozdań jednostkowych, a w przypadkach stwierdzenia błędów i nieprawidłowości 
sprawozdania jednostkowe były korygowane. W związku z brakiem korekt sprawozdań 
jednostkowych po upływie terminu złożenia sprawozdań nie dokonywano zmian 
w sprawozdaniach łącznych. Przedmiotowe roczne sprawozdania zostały przekazane ich 
odbiorcom w wymaganych terminach.
Nadto zapewniono rzetelne wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie 
wydatków w układzie zadaniowym na poziomie dysponenta części 85/02. Podstawą tej 
oceny były wyniki badania prawidłowości przenoszenia danych pod względem formalno- 
rachunkowym ze sprawozdań jednostkowych do łącznego sprawozdania budżetowego oraz 
terminowość jego przekazania.

(dowód: akta kontroli str. 1076-1077)

Badanie jednostkowych, rocznych sprawozdań budżetowych DUW (jako dysponenta 
trzeciego stopnia) za rok 2014, tj.:
a) z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
b) z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),
c) o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb- 

23),
d) 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 
Wspólną Politykę Rolną (Rb-28 Programy),

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

a także sprawozdań finansowych za IV kwartał 2014 r. o stanie:
a) należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N),
b) zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z),
wykazało, że sprawozdania zostały sporządzone terminowo63, a kwoty w nich wykazane 
były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

(dowód: akta kontroli str. 1157-1176,1246-1251)

Wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-23 (jednostkowym DUW) dochody wykonane 
i przekazane na rachunek bieżący budżetu państwa wyniosły 11 901,3 tys. zł i były zgodne 
z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-27. Wydatki wykazane zostały w kwocie 
61761,6 tys. zł i były równe kwocie ujętej w sprawozdaniu Rb-28. Wykazany 
w sprawozdaniu Rb-23 stan środków na rachunkach bankowych wynikał z sald rachunków.

(dowód; akta kontroli str, 1201-1202)

Przedstawiona w rocznym sprawozdaniu Rb-27 kwota dochodów wykonanych była zgodna 
z ewidencją księgową tj. zapisami na koncie 130 „Rachunek dochodów budżetowych" 
i wynosiła 11 901,3 tys, zł. Analityczna ewidencja zrealizowanych dochodów budżetowych,

°  Tj. w terminach określonych w załączniku nr 42 i 43 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 ze m ), w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Ne 298, poz. 
1766) i w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r, w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz U, z 2014 r.p poz. 1773).
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prowadzona w systemie finansowo-księgowym do konta 130, uwzględniała podziałki 
klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

(dowód: akta kontroli str. 1203-1222)

Kwota wydatków ogółem za 2014 r, wykazana w rocznym sprawozdaniu Rb-28 wyniosła 
61 761,6 tys. zł i była zgodna z zapisami na koncie 130 po stronie Ma i kwotą środków 
otrzymanych w 2014 r. z Ministerstwa Finansów. Analityczna ewidencja zrealizowanych 
wydatków budżetowych, prowadzona do konta 130, uwzględniała podziałki klasyfikacji 
budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

(dowód: akta kontroli str. 1223-1234)

Kwoty wydatków wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28 Programy były zgodne 
z odpowiednimi wydatkami ujętymi w sprawozdaniu Rb-28 w zakresie współfinansowania 
krajowego oraz współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej czasowo finansowanymi 
w ramach budżetu państwa.

(dowód: akta kontroli str. 1235-1238)

Kwoty wydatków wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-BZ1 były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej, w tym zgodne z zapisami po stronie Ct konta 990 „Plan 
finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”.

(dowód: akta kontroli str. 1177-1200)

Kwota należności ogółem wykazana w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N wyniosła 
76 205,2 tys. zł i wynikała z ewidencji księgowej. Według stanu na koniec IV kwartału 2014 
r. dane w zakresie należności wymagalnych (wynoszących 2 942,5 tys. zł) i należności 
pozostałych (wynoszących 73 262,7 tys. zł) były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną 
na kontach rozrachunkowych zespołu 2. Kwota należności wymagalnych (wykazanych 
w wysokości nominalnej) była zgodna z kwotą zaległości netto wykazaną w sprawozdaniu 
Rb-27.

(dowód: akta kontroli str. 1241-1245)

W DUW nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania z tytułu papierów 
wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów, podlegające 
wykazaniu w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z.

(dowód: akta kontroli str. 1239-1240)

W działalności kontrolowanej jednostki dotyczącej rocznych sprawozdań łącznych 
i jednostkowych DUW nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontro li (dalej: „ustawa o NIK'), wnosi o:

1. Zapewnienie właściwego przeliczania (na euro) wartości zamówienia publicznego, 
wyznaczającego tryb udzielenia zamówienia, a nadto zamieszczania w umowach 
o wykonanie robót budowalnych postanowień dotyczących podwykonawstwa, stosownie 
do przepisu art. 143d ust. 1 Pzp.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 lysfawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie

H Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.
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Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków

21 dni od dnia jego przekazania Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury 
Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Wrocław, dnia^6kwietnia 2015 r.

Kontrolerzy:
Małgorzata Jakubiec-Dzieleńdziak 

Specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu

Dyrektor

c
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