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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numeritytuf kontroli 

Okres objqty kontrol^ 

Jednostka 
przeprowadzaj^ca 

kontrolq 

Kontmlerzv 

Jednostka 
kontrolowana 

Kierownik jednostki 
kontmlowanej 

P/15/001 - Wykonanie budzetu pahstwa w 2014 r. w cz^sci 85/26 - wojewodztwo 
swi^tokrzyskie. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz dzialania wczesniejsze i pozniejsze dotyczqce 
ustawy budzelowej na rok 2014. 

Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

1. Agnieszka Oleiarz, specjalista kontroli panstwowej. upowaznlenie do kontroli nr 93087 
zdnia 22 stycznia 2015 r.; 

2. Arkadiusz Pawlik, specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli nr 93086 
zdnia 22 stycznia 2015 r.; 

3. Joanna Witkowska, starszy inspektor kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli 
nr93088 zdnia 22 stycznia2015 r. [Dowod: akta kontroli str. 1-6] 

Swi^tokrzyski Urz^d Wojewodzki w Kielcach, al. IX Wiekow Kieic 3, 25-520 Kielce 
(SUWIub Urz^d). 

Bozentyna Palka-Koruba, Wojewoda Swi^tokrzyski (Wojewoda). [Dowod: akta kontroli 
str. 1198] 

Ocena 

Uzasadnienie oceny 

II. Ocena kontrolowanej dziatalnosci 
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie' wykonanie budzetu pahstwa w 2014 r. 
w cz^scl 85/26 - wojewodztwo swi^tokrzyskie {dalej: cz?s6 85/26). 

Pozytywn^ocen? uzasadnia w szczegolnosci: 
-- zrealizowanie wydatkow z uwzgl^dnieniem prawidlowo dokonanych zmian w planie 

finansowym oraz w sposob oszcz^dny t celowy; 
- rozdysponowanie srodkow z rezerw celowych i ogolnej zgodnie z przeznaczeniem, 

wynikaj^cym z decyzj) Ministra Finansow; 
" prawidlowe realizowanie wydatkow z budzetu srodkow europejskich; 
- prawidlowe gospodarowanie srodkami publicznyml przeznaczonymi na dotacje; 
~ rzetelne i terminowe sporz^dzenie jednostkowych i f^cznych rocznych sprawozdari 

budzetowych oraz kwartalnych sprawozdah w zakresie operacji finansowych; 
- prawidlowe sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacj^ budzetu w cz^sci 85/26. 
Dane wykazane w sprawozdaniach byly zgodne z kwotami wynikaj^cymi z ewidencji 
ksi^gowej. Ewidencja prowadzona byla w warunkach przyj^tego systemu kontroli 
zarz^dczej w zakresie finansowym, zawieraj^cego wszystkie wymagane 
elementy/czynnosci okreslone w aktach prawnych i regulacjach wewn^trznych oraz 
obowiqzuj^cych standardach. W przyj^tej koncepcji kontroli zarz^dczej ustanowiono 
mechanizmy kontroli zapobiegaj^ce znacz^cym ryzykom zidentyfikowanym w obszarze 
prowadzenia k s i ^ rachunkowych i sporz^dzania sprawozdah 
Zgodnie z zaiozeniami pf2yj?tymi do kontroli wykonania budzetu pahstwa w 2014 r., NIK nie 
oceniala planowania i realizacji dochodow budzetowych w cz^sci 85/26 oraz nie oceniala 
wiarygodnosci k s i ^ rachunkowych, w odniesieniu do rocznych sprawozdah budzetowych 
i kwartalnych sprawozdah w zakresie operacji finansowych I ich zgodnosci z zasadami 
rachunkowosci. 

1 W kontroli wykonania budzetu panstwa w 2014 r. Najwyzsza Izba Kontroli stosuje nast^puĵ ce 
oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostaly spelnione kryteria dia oceny pozytywne] 
I negatywnej stosuje si? ocen? oplsow^. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Dochody budzetowe 

1.1. Realizacja dochodow budzetowych 
Opis stanu Zgodnie z zatozeniami przyj^tymi do kontroli wykonania w 2014 r. budzetu paiistwa, 

faktycznego kontroia dochodow budzetowych w cz^sci 85/26 zostaia ograniczona do przeprowadzenia 
analizy porownawczej danych uj^tych w rocznym sprawozdaniu budzetowym Rb-27 
z wykonania planu dochodow budzetowych. 

W ustawie budzetowej na rok 2014 z dnia 20 lutego 2014 r.̂  dochody budzetu pahstwa 
w cz^sci 85/26 zostaly zaplanowane w wysokosci 77.641 tys. zi. Zrealizowane dochody 
wyniosty 82.959 tys. zl, tj. 106,8% kwoty planowanej, glownie z tytutu: 
- dochodow budzetu panstwa zwi^^zanych z realizacja zadah zleconych jednostkom 

samorz^du terytohalnego O-s.t.) (§ 2350) - 37.872 tys. zl (45,7% dochodow ogofem), 
tj, wyzszych o 34,2% w porownaniu z planem; 

- grzywien, mandatow i innych kar pieni^znych od ludnosci (§ 0570) - 24.131 tys. zf 
(29,1%)), tj. 85,9% kwoty planowanej; 

~ wpiywow z roznych opiat (§ 0690) -12.933 tys. zl (15,6%), tj. 89% kwoty planowanej. 
Wyzsze od przewidywanego wykonanie planu dochodow spowodowane bylo glownie trudn^ 
do dokladnego zaplanowania wysokosciq^: dochodow zwi^zanych z realizacja zadah 
zleconych j.s.t. z tytulu gospodarowania niemchomosclami, zwrotow nlenaieznie pobranych 
swiadczeh rodzinnych, zwrotow wyplaconych swiadczen z funduszu alimentacyjnego 
i zaiiczek alimentacyjnych oraz wpiywow z tytulu opIat legalizacyjnych. [Dowod: akta kontroli 
str. 255-259, 263-275, 569-576,1670-1672] 

1.2. Naleznosci pozostate do zaplaty 
opis stanu Na koniec 2014 r. w cz^sci 85/26 wyst^powaly naleznosci pozostale do zaplaty w kwocie 

faktycznego 293.705 tys, zl, w tym zaieglosci 288.789 tys. zl. 
W porownaniu do 2013 r. naleznosci ogolem byly wyzsze o 54.101 tys. zi, a zaieglosci -
wyzsze o 52.648 tys. zl. Wpiyw na zwi^kszenie si? kwoty zaieglosci mial w szczegolnosci 
wzrost 0 46.196 tys. zl trudnych do sci^ni^cia zaieglosci dotycz^cych zwrotow 
wyplaconych swiadczeh z funduszu alimentacyjnego i zaiiczek alimentacyjnych (rozdzlai 
85212 - Swiadczenia alimentacyjne, zaiiczka alimentacyjna oraz skiadki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego) oraz wzrost o 4.954 tys. zl zaieglosci 
z tytulu grzywien nakladanych w drodze mandatow karnych, wynikaj^cy m.in. ze wzrostu 
0 12% liczby nalozonych mandatow oraz ze zmian w przepisach prawnych dotyczqcych 
wszcz^cia post^powania egzekucyjnego w administracji. [Dowod: akta kontroli str. 261,262, 
276-279,569-576,1670-1681] 

1.3. Dziatania nadzorcze dysponenta cz^sci w zakresie 
prawidtowosci i terminowosci pobierania dochodow 

Opis stanu Obowi^zek dysponenta giownego do sprawowania nadzoru i kontroli nad podleglymi 
faktycznego jednostkami w zakresie prawidlowosci i terminowosci pobierania dochodow, wynikaj^cy 

z art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2O09 r. o finansach publicznych^, 
reaiizowany byi przez Wojewod? poprzez: 

- opracowywanie pisemnych analiz kwartalnych sporzc|dzanych przez dyrektora Wydzialu 
Finansow i Budzetu SUW (WFIB) i zatwierdzanych przez zespol doradcow Wojewodyl 
Przedmiotem analiz byly m.in. zagadnienia zwi^zane z realizacja dochodow, Analizy 

^Dz. U.z2013r., poz. 169 ze zm. 
^Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
\ W sklad Zespolu Doradcow Wojewody, zgodnie z § 17 ust. 2 zarz^dzenia Nr 92/2013 Wojewody 
Swi?tokrzyskiego z 1 pazdziemika 2013 r. w sprawie ustalenia reguiaminu SUW w Kielcach 
wchodz^ wicewojewoda, dyrektor generalny Urz§du, Swî tokrzyskl Komendant Wojewodzki 
Panstwowej Strazy Pozamej w Kielcach i Swi?tokrzyski Komendant Wojewodzki Policii w Kielcach 
oraz dyrektorzy: Biura Wojewody i WFIB. 



zawierafy rowniez informacje dotycz^ce kontroli przeprowadzanych przez Oddzial 
Kontroli Finansowe] oraz wynikajXce z tresci badanych zagadnieh wnioski i zaiecenia 
kierowane do podleglych dysponentow, dotycz^ce m.in.: zwi^kszenia skutecznosci 
sci^alnosci zaieglosci powstalych z tytutu opiat pobieranych za zarz^d, uzytkowanie 
wieczyste, dzieriaw? i sprzedaz nieruchomosci Skarbu Pahstwa, zwi^kszenia 
skutecznosci sci^alnosci zaieglosci powstalych z tytulu swiadczen alimentacyjnych, 
podj^cia dziatah majqcych na celu popraw? realizacji dochodow osi^anych przez 
podlegle jednostki oraz popraw? sci^alnosci zaieglosci z tytulu mandatow kamych 
kredytowanych. Pomimo dzialan podejmowanych przez adresatow, zaieglosci z tytulu 
niewyegzekwowanych swiadczeri alimentacyjnych rosly o srednio 5,6% co kwartal^ 

- przeprowadzenie przez Oddzial Kontroli Flnansowej kontroli, w tym: w j.s.t. i jednostkach 
Im podleglych - 18 kontroli oraz w jednostkach podleglych i nadzorowanych przez 
Wojewod? - 10. Kontrole dotyczyly m.in. dzialalnosci finansowo-gospodarczej, 
pobierania i gromadzenia srodkow pubiic-znych oraz termtnownsci odprowadzania 
dochodow stanowi^cych naieznosci Skarbu Pahstwa. Nieprawidlowosci polegaj^ce na 
nieterminowym przekazywaniu dochodow naleznych Skarbowi Pahstwa, w tym 
dochodow zwi^zanych z realizacji zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych 
zadah zleconych j.s.t. odr^bnymi przepisami, stwierdzono w szesclu jednostkach 
kontrolowanych. [Dowod: akta kontroli str. 358-367, 398-444] 

2. Wydatki budzetu pahstwa i budzetu srodkow 
europejskich 

2.1. Wydatkl budzetu pahstwa 

2.1.1. Planowanie wydatkow budzetowych 

Opisstanu W ustawie budzetowej na rok 2014 wydatki budzetu pahstwa w cz^sci 85/26 zostaly 
faktycznego zaplanowane w wysokoscl 915.488 tys.zl. W trakcie roku zostaly zwi^kszone srodkami 

z rezerw celowych i rezerwy ogolnej o 380.730 tys. zl, tj, do wysokosci 1.296.218 tys. zl. 
[Dowod: akta kontroli str. 532-536, 545-568,1701] 

Kwoty wydatkow zgloszone przez Wojewod? do projektu budzetu w cz^scl 85/26, jako limit 
ustalony przez Ministra Finansow, wyniosly 472.758 tys. zt, tj. 51,6% kwoty przyj^tej 
w ustawie budzetowej. Zostaly one zaplanowane w ukladzie klasyfikacji budzetowej 
z uwzgl^dnieniem zabzeh przyj^tych do planowania budzetu pahstwa przez Rad? 
Minislrow. Przy planowaniu uwzgl^dniono czynniki maj^ce wplyw na rzetelnosc wykazanych 
w projekcle kwot wydatkow zawarte w pismach: 
~ Ministra Finansow z 27 lipca 2013 r., przekazuj^cym wst^pn^ kwot§ wydatkow na 

rok 2014 r. dia cz^sci 85/26 oraz z 30 lipca 2013 r., przekazuj^cym wsl^pn^ kwot^ 
wydatkow biez^cych przeznaczonych na finansowanie zadah oswiaty i wychowania; 

- Ministra Obrony Narodowej z 2 lipca 2013 r., okresiaj^cym limit wydatkow 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadan obronnych uj^tych w Programie 
pozamiiitarnych przygotowan obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w !atach 2013-2022, 
przewidzianych do realizacji w 2014 r.; 

- Ministra Spraw Wewn^trznych z 9 sierpnia 2013 r., przyznaj^cym kwot? na wydatki 
biez^ce jednostek budzetowych z przeznaczeniem na biez^ce utrzymanie 
dodatkowego lotniczego przejscia granicznego, [Dowod; akta kontroli str, 754-765] 

Zwi^kszenie planu wydatkow wynikalo z otrzymania srodkow pochodz^cych z: 
a) rezerw celowych budzetu pahstwa w wysokosci 380.728 tys, zl, m.in. z przeznaczeniem 

na: 
- przeciwdzialanie i usuwanie skutkow kl^sk zywiolowych - 85.011 tys. zt, w tym na 

zasiiki celowe dIa osob lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych - 100 tys. zl; 

- doplaty do paliwa rolniczego - 26.927 tys. zl; 

5 Wyliczen dokonano w oparctu o dane z pî ciu jednostek, do ktorycti kierowano wnioski. 
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- zwalczanie chorob zakaznych zwierz^t oraz dofinansowanie kosztow realizacji zadan 
Inspekcji Weterynaryjnej -10.956 tys. zi; 

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadah z zakresu pomocy 
spolecznej, w tym zasilki stale - 38.165 tys. zl; 

- uzupelnienie dotacji ceiowych na realizacj? swiadczen rodzinnych i swiadczeh 
z funduszu alimentacyjnego oraz na opiacenie sktadki na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobieraj^ce niektore swiadczenia rodzinne - 34.683 tys. zf; 

- realizacj? programu Pomoc panstwa w zakresie c/ozyw/an/a- 15.997 tys. zl; 
- na dofinansowanie zadania wlasnego samorz^du wojewodztwa po!ega)cpega na 

zakupie i modernizacji kolejowycli pojazdow szynowych sluz^cych do wykonywania 
przewozow pasazerskich - 7.294 tys. zl; 

- zwi^kszenie dost^pnosci wychowania przedszkolnego - 45.226 tys. zi; 
- realizacji Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych - Etap II 

Bezpieczensiwo - Dosf^pnosc - Rozwoj-35.350 tys. zl; 
- dofinansowanie swiadczen pomocy materiainej d!a uczniow o charakterze socjainym, 

na realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym program Wyprawka 
5z/fo/n3 oraz na stypendia Prezesa Rady Ministrow dla uczniow szczegolnie 
uzdolnionych - 20.834 tys. zl; 

b) rezerwy ogolne] budzetu panstwa o kwot? 2.000 zl, ktore przeznaczono na 
sfinansowanie kosztow dystrybucji, wraz z dannowym podricznikiem, obrazkowej mapy 
Polski Polska. 25 fat wolnosci. [Dowod: akta kontroli str. 1534-1547,1549,1701] 

2.1.2. Realizacja wydatkow budzetowych 

2.1.2.1. Wykonanie planu wydatkow 

Zrealizowane w cz^sci 85/26 wydatki wyniosly 1.269.832 tys. zl, tj. 98,0% planu po 
zmianach wynosz^cego 1.296.218 tys, zl. Wojewoda otrzymala w 2014 r. na realizacj? 
wydatkow 1.274.198 tys. zl. Na rachunek budzetu panstwa zwrocono 4.366 tys. zi z tytulu 
niewykorzystanych dotacji przez j.s.t. z zacfiowaniem terminow okreslonych w § 22 
rozporz^dzenia Mtnistra Finansow z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegolowego sposobu 
wykonywania budzetu paiistwa^. [Dowod: akta kontroli str. 532-536, 542, 545-568] 

Wykonanie wydatkow nizsze od planu po zmianach o 26.386 tys. zl spowodowane bylo 
glownie: 

- mntejszyml o 2,4% wyplatami swiadczeh rodzinnych i zasifkow dla opiekunow osob 
niepeinosprawnych; 

- niezrealizowaniem w peini (89%) wydatkow Inweslycyjnych na skutek opoznienia 
wynikaj^cego z przedfuzaj^cej si? procedury przetargowe] dotycz^cej zadania 
Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach A, B i C-ISUWom oszcz^dnosci 
uzyskanych po przeprowadzeniu procedur przetargowych m.in. na realizacj? zadah 
Modernizacja i rozbudowa parkingu przed budynkiem SUW oraz Dostosowanie 
budynku C-1 SUW do przepisow przeciwpozarowych; 

- niezrealizowaniem w peini (92,4%) wydatkow w ramach pomocy materiainej dla 
uczniow na skutek mniejszej liczby wnioskow o przyznanie stypendium i zasiiku 
szkolnego oraz w zwi^zku z nieprzedlozeniem przez zainteresowanych wymaganych 
do refundacji dokumentow rozliczeniowych potwierdzaj^cych dokonanie zakupow 
edukacyjnycii. 

Ponizej 60% kwoty planowanej zrealizowano wydatki w; 

rozdziale 75212 - Pozostafe wydatki obror]ne. Z kwoty 355 tys. zt wydatkowano 
112 tys. zf (31,5%). Z powodu gruntownego remontu i tennomodernizacji budynkow 
SUW nie zakupiono sprz^tu konferencyjno-dyspozytorskiego i systemow antenowych 
do pracy mobilne] i srodkow l^cznosci radiowej stacjonamej oraz nie wykorzystano 
srodkow na konsenwacj? Istniejqcych systemow Iqcznosci stanowiska kierowania 
Wojewody. Ponadto poniesiono mniejsze nakiady na cwiczenia obronne; 

- rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Z kwoty 667 tys. zl wydatkowano 359 tys. zl 
(53,8%), z tego: 352 tys. zl przeznaczono na wyplat? zryczattowanych dodatkow 

6Dz. U.z2014r„po2. 82zezm.. 



energetycznych dIa odblorcow wrazliwych energii elektrycznej^ 7 tys. zl na pokrycie 
kosztow wyplaty tych dodatkow. Przyczyn^ nizszego wykonania tych wydatkow byly 
nizsze od zalozonych potrzeby, W 2014 r. l^cznie wyptacono 23.704 dodatki. 

W porownaniu do 2013 r. zrealizowane wydatki byiy wyzsze o 88.226 tys. zl (7,5%). 

Najwyzsze wydatki w cz^sci 85/26 wyst^ily w: 
- dziale 852 Pomoc spofeczna (49,1% wydatkow ogolem) i wyniosty 623.238 tys. zl 

tj. 97,8% planu po zmianach i dotyczyly przede wszystkim: wyplaty swiadczeh 
rodzinnych, swiadczeh z funduszu alimentacyjnego oraz skladek na ubezpleczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpleczenia spolecznego (§ 2010) - 425.053 tys, zi; wyplaty 
zasilkow stalych, pomocy w zakresie dozywiania, a takze biezqcej dzialainosci 
102 gminnych osrodkow pomocy spolecznej (§ 2030) - 91.878 tys. zl; biez^cego 
utrzymania mieszkahcow przyj^tych do 31 domow pomocy spolecznej przed dniem 
1 stycznia 2004 r. (§ 2130) - 41.166 tys. zl; 

- dziale 851 Ochrona zdrowia (11,3% wydatkow ogolem) w kwocie 143.042 tys. zl 
tj, 99,7% planu po zmianach i dotyczyly w najwi^kszym stopniu finansowania: 
a) 45 zespolow ratownictwa medycznego (§ 2840) - 56.434 tys. zl; 
b) skladek na ubezpleczenia zdrowotne i swiadczenia dIa osob nieobj^tych 

obowi^zkiem ubezpieczenia zdrowotnego (§2110), odprowadzanych 
sredniomiesi^cznie za 77.830 osob - 54.203 tys. zl; 

- dziale 600 Transport i i^cznosc (10,9% wydatkow ogolem) w kwocie 138.158 tys. zl 
tj. 99,0% planu po zmianach i dotyczyly w najwi^kszym stopniu finansowania zadah 
realizowanych w zakresie usuwania skutkow kl^sk zywiolowych w infrastrukturze 
komunalnej j.s.t, (§§ 2030, 2130, 6330, 6430) - 66.463 tys. zl.[Dow6d: akta kontroli 
str. 532-536, 545-568, 669-814. 863-867, 914-1045, 1536-1547, 1565-1570, 1583-
1622,1632-1668,1691] 

Wydatki na utrzymanie SUW (dysponenta III stopnia) stanowily 4,3% wydatkow w cz^sci 
85/26. SUW otrzymal w 2014 r, srodki w wysokoscl 53.896 tys, zl, z ktorych wydatkowal 
53.572 tys. zl (99,4%). Niewykorzystane srodki w wysokoscl 324 tys. zl zwrocono na 
rachunek dysponenta glownego tenninowo, zgodnie z § 22 ust, 2 pkt 5 rozporz^dzenia 
w sprawie szczegolowego sposobu wykonywania budzetu panstwa. Zwroty dotyczyly 
glownie niewykorzystanych srodkow na wydatki biezqce. [Dowod: akta kontroli str. 585-590, 
1684-1690,1692] 

Doboru proby wydatkow do badania dokonano metod^ monetarn^. Populacj? do badania 
stanowil zbior dowodow/zapisow odpowiadaj^cy pozaplacowym wydatkom SUW^, Przy 
okreslaniu wielkosci proby przyj^to ryzyko statystyczne w wysokoscl 27%. DIa tej populacji 
i parametrow losowania wielkosc proby wyniosia 57 dowodow ksi^gowych, Z proby 
wyl^czono dwa dowody/zapisy, a w ich miejsce dobrano celowo dwa inne dotycz^ce 
wydatkow poniesionych na wspolfinansowanie projektow realizowanych ze srodkow 
pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej (zaksi^gowane na paragrafach z czwartct cyfr^ 
9). Razem badaniu poddano wydatki na l^czn^ kwot? 17.018 tys. zl, stanowi^c^ 31,8% 
wydatkow na utrzymanie Urz^du, SUW dokonywat wydatkow zgodnie z obowi^zuj^cymi 
przepisami, oszcz^dnle gospodaruj^c przyznanymi kwotami zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Kwot? 16.157 tys. zl wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne, m.in. na: 
- termomodernizacj? budynkow SUW wraz z wymianq^ oswietlenia wewn^trznego na 

energooszcz^dne oraz roboty towarzysz^ce i uzupelniajsipe -13.019 tys. zl; 
- dostosowanie budynku C-1 SUW do przepisow przeciwpozarowych - 2.030 tys, zl; 
- zakup kabiny dIa pal^cych - 48 tys. zl. 
Kwota 862 tys. zl stanowila wydatki biez^ce przeznaczone na zakup energii, materlalow 
i wyposazenia oraz uslug, w tym remontowych (m.in. remont dachu budynku C-1 SUW, 

^ Zgodnie z art. 3 pkt 13 c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne odbiorca wrazliwy 
energii etektrycznej to osoba, kiorej przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 21 czeiwca 2001 r. o dodatkacti mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm. 
12013 r. poz. 966), ktora jest sfranfj umoirvy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii etektrycznej 
zawartej z przedsi^biorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej {Di. U, z2012r, poz, 1059), 
^ Ze zbioru wyl̂ czono wydatki w §§ 401-408,411-414,418-420 i 444 oraz wydatki ponizej 50 zl. 
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remont izolacji scian fundamentowych garazy i chodnikow) i pozostaiych {m.in. usiug 
pocztowych, sprz^tania i wykonanie instaiacji antenowej naziemne] telewizjl cyfrowej). 
[Dowod: akta kontroli str. 665-668,1553-1555,1845-1905] 

Kontrol^ obj^to trzy post^powania o udzielenie zamowienia publicznego^ o i^cznej wartosci 
25.993 tys. zl, dotycz^ce realizacji zadah Chmura piywatna administracji rz^^dowej 
w wojewodztwie swiqtokrzyskim na kwot? 660 tys. zl i Termomodemizac/a budynkow SUW 
w Kieicach wraz z wymianq oswietlenia wewn^trznego na energooszcz§dne oraz robotami 
tomrzyszqcymi na kwot? 25.163 tys. zl oraz zakupu sprz^tu komputerowego 
i oprogramowania na kwot? 170 tys. zi. 
W wyniku analizy dokumentacji dotycz^cej ww. zamowieh stwierdzono, ze zostaly one 
przeprowadzone zgodnie z procedurami okreslonymi ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamowieh publicznych''^. Nie wyst^i ly przypadki nieterminowych platnosci za 
dostarczone towary i usiugi. [Dowod: akta kontroli str. 1247-1532] 

Ze srodkow otrzymanych z rezerwy ogolnej na sfinansowanie kosztow dystrybucji, wraz 
z darmowym podr^cznikiem, obrazkowej mapy Polski Polska. 25 !at wo(nosci, z kwoty 
2.000 zl wykorzystano 1.925,20 zi (96,3%). Srodki zostaly wykorzystane prawidlowo. 
[Dowod: akta kontroli str, 1534-1547,1549,1701] 

Ze srodkow otrzymanych z rezerw celowych budzetu pahstwa kwoty 380.728 tys. zl 
wykorzystano 364.090 tys. zl (95,6%). Z niewykorzystanej kwoty 16.638 tys. zl, 
zablokowano 10.246 tys, zl (61,6%). GIdwnymi powodami blokad byly nizsze, od 
planowanych, potrzeby w zakresie dofinansowania: 

- zadah w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku 
do lat 3 - Maluch oraz zadah wynikaj^cych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
0 swiadczeniach rodzinnych" oraz ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r, o pomocy osobom 
uprawnionym do aiimentow^^; 

-• wyplat zasitkow okresowych w cz^sci gwarantowane] z budzetu pahstwa, na 
dofinansowanie zadah realizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy 
drog lokainych - Etap // 6ezp/eczeris(wo - Dost^pnosc - Rozwoj, na dofinansowanie 
swiadczeh pomocy materialnej dia uczniow o charakterze socjalnym, o ktorych mowa 
w art. 90d i 90e ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty^^; 

- zakupu podr^cznikow i materialow dydaktycznych dIa uczniow w ramach rz^dowego 
programu pomocy uczniom w 2014 r. ~ Wyprawka szkolna. [Dowod: akta kontroli str. 
669-814. 863-867, 914-1045,1534-1547.1565-1570,1583-1622,1701] 

U dysponenta giownego zbadano wydatki w l^cznej wysokosci 146.693 tys. zi, finansowane 
w ramach trzech rezen/v celowych budzetu pahstwa (tj. 38,5% l^cznej kwoty przyznanych 
rezerw). Z rezenwy na reaiizacj§ zadah wynikaj^cych z ustawy o swiadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (rozdzial 85212), z kwoty 
34.683 tys. zl wykorzystano 26.504 tys. zl (76,4%), 5.947 tys. zi zablokowano a reszt? 
zwrocono. Przyczyn^ niewykorzystania rezerwy byly nizsze od zatozonych potrzeby m.in. 
w zakresie zasilkow dIa opiekunow osob niepelnosprawnych^''. Z rezerwy na 
przeciwdzialanie i usuwanie skutkow kl^sk zywiolowych (rozdzial 60078 - Usuwanie 
skutkow klQsk zywiofowych), z kwoty 66.783 tys. zl wykorzystano 66.463 tys. zl (99,5%). 
Zwrot niewykorzystanych srodkow wynikal z kar umownych nalozonych na wykonawcow 
oraz z ograniczenia zakresu rzeczowego zadania. Z rezerwy na zwi^kszenie dost^pnosci 
wychowania przedszkolnego (rozdzial 80103 - Oddziaiy paedszkolne w szkofach 
podstawowych, rozdzial 80104 - Paedszkola, rozdzial 80105 - Przedszkoie specjalne, 
rozdzial 80106 - Inns formy wyciiowania przedszkolnego), z kwoty 45.226 tys. zi 
wykorzystano 44.953 tys. zl (99,3%). Zwrot niewykorzystanych srodkow wynikal 

9 Dwa z 2014 r. i jedno zamowienie wszcz t̂e w 2013 r. z umow^zawart^w 2014 r. 
10 Dz. U.z2013r., poz. 907 ze zm. 
'iQz. U.z 2015 r., poz. 114, 
12 Dz. U.z2012r., poz. 1228 ze zm. 
' 3 Dz. U, z 2004 r., Nr 256, poz, 2572 ze zm. 

W zwi^zku z realizacja ustawy z 4 kwietnia 2014 r, o ustalenlu i wyplacie zasilkow dIa opiekunow 
(Dz. U. z2014 r, poz. 567) orazuciiwaly Rady ivlinistrow nr 29 z dnia 12marca 2014 r. 



z rozliczenia dotacji^^ dokonanego w oparciu o rozporzq^dzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budzetu pahstwa 
na dofinansowanie zadan w zakresie wychowania przedszkolnego^^. Srodki 
2 WW. opisanych rezerw zostaly wykorzystane prawldlowo. [Dowod: akta kontroli str. 683-
710,712-748, 920-923,1549-1552] 

SUW {dysponent III stopnia) ze srodkow otrzymanych z rezerw celowych uj^tych w ustawie 
budzetowej na rok 2014 w kwocie 10.548 tys. zf, wykorzystai 10.353 tys. zl (98,1%). Cz^sc 
niewykorzystanych srodkow w wysokosci 182 tys. zl zostalo zablokowanych. 
U dysponenta III stopnia zbadano wykorzystanie srodkow z trzech rezerw celowych uj^tych 
w ustawie budzetowej na rok 2014 w l^cznej wysokosci 10,143 tys, zl (tj. 96,2% l^cznej 
kwoty przyznanych rezenw). Srodki z rezerwy na realizacji zadania Termomodernizacja 
budynkow Swi^tokrzyskiego Urz§du Wojewodzkiego w Kielcach wraz z wymian^ 
oswietlenia wewn^trznego na energooszcz^dne w wysokosci 9.048 tys. z\ wykorzystano 
w calosci. Srodki z rezerwy na realizacj? zadania Adapiacja pomieszczefi pod now^ 
sledzibq Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach oraz na realizacji zadah 
zwi^zanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, z kwoty w wysokosci 
1.045 tys. zl wykorzystano 958,7 tys. zl, tj. 91,8%. Cz^sc niewykorzystanych srodkow 
w wysokosci 84,7 tys. zt zablokowano, pozostal^ kwot? 1,4 tys. zl zwrocono na rachunek 
budzetu pahstwa. Nlepelne wykorzystanie srodkow wynikalo przede wszystkim z braku 
mozliwosci zrealizowania zaplanowanych w ramach tego zadania zakupow (z przyczyn 
proceduralnych i technicznych oraz wyzszej niz zaktadano ceny). Z rezerwy przeznaczonej 
na dofinansowanie dzialalnosci zespolow ds. orzekania o niepelnosprawnosci, z kwoty 
50 tys. zl wykorzystano 33,3 tys. zl, tj, 66,6%. Przyczyn^ zwrotu niewykorzystanej kwoty 
rezerwy byl mniejszy niz spodziewany wzrost liczby wydawanych przez Wojewodzki Zespot 
ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci orzeczeh zawieraj^cych wskazanie do karty 
parkingowej (mialo to zwi^zek z przedluzeniem terminu waznosci kart pari^ingowych 
z 30 listopada 2014 r. do 30 czenwca 2015 r.}. 
Analiza powyzszych rezenw wykazata, ze zmiany w planie finansowym SUW (dysponenta II! 
stopnia) wynikaly z faktycznych potrzeb, byly celowe i wprowadzano je po otrzymaniu 
decyzji o zwi^kszeniu wydatkow oraz ze otrzymane srodki pochodz^ce z rezenw celowych 
zostaly wykorzystane prawidlowo. [Dowod; akta kontroli str. 1537-1547, 1553-1570, 1584-
1588,1701] 

Na podstawie art. 177 ustawy o finansach publicznych zablokowano srodki w kwocie 
17.772 tys. zl. Przyczyny zablokowania srodkow to m.in.: 
- mniejsze od zakladanych potrzeby srodkow na wyptat? swiadczen rodzinnych -

8.370 tys. zl; 
- niewykorzystanie srodkow na reaiizacj? zadania Modemizacja sieci teleinformatycznej 

w budynkach 0-1 i B oraz A SUWz powodu przedluzajqcej si? procedury przetargowej 
-1.974 tys.zl; 

- mniejsze od zaiozonych potrzeby srodkow na dofinansowanie wyplat zasilkow 
okresowych w cz^sci gwarantowanej z budzetu pahstwa -1.050 tys. zl; 

- oszcz^dnosci powstate w trakcie realizacji zadah w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Drag iokalnych - Etap ii Bezpieczenstwo - Dost^pnosc - Rozwoj -
877 tys. zF] 

~ nizsze od planowanych koszty zwalczania chorob zakaznych wsrod zwierz^t oraz 
realizacji zadah przez inspekcj? weterynaryjn^- 867 tys. zl; 

- niewykorzystanie srodkow przeznaczonych na scalenia gaintow w ramach Programu 
Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013 (PROW) z powodu opoznieh we wdrozeniu 

Tj. z roznicy pomi^dzy liczby dzieci korzystaj^cych z wychowania przedszkolnego, ktora zostala 
uwzglidniona do nallczenia dotacji z budzetu paristwa dIa gminy, a srednioroczn^ liczby dzieci 
korzystaj^cych z wyctiowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budzetowym. 
' 6 Dz.U.z2013r., poz, 956 ze zm. 

W kwocie 664 tys, zt z powodu rozwi^zania umowy na dofinansowanie zadania Pnebudowa ulicy 
Gajzera i odcinka ulicy Koscielnej wraz z budow^^ i przebudowy infrastruktury komunalnej 
w miejscowosci Suchedniow oraz obnizenla wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych w wyniku 
stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych wad w gminle Staszow, 



inweslycyjnych prac poscaleniowych oraz zmian harmonogramow realizacji projektow -
416 tys. zl; 

- nizsze od planowanego wykonanie przez SUW wydatkow w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 - 211 tys. zl. [Dowod: akta kontroli str. 
863-867,1565-1622,1693-1701] 

2.12.2. Dotacje budzetowe 

W 2014 r. dysponent cz^sci 85/26 wykorzystal dotacje ogolem w kwocie 1.117,305 tys. zl, 
tj. 98,3 % planu po zmianach wynosz^cego 1.136.753 tys. zf. Wykorzystanie dotacji 
w 2014 r. bylo wyzsze niz w roku poprzednim o 73.258 tys. zl (7%). W 2014 r. nie 
planowano i nie przekazywano dotacji przedmiotowych. [Dowod: akta kontroli str. 545-568, 
911-912] 

Na dotacje podmiotowe zaplanowano 261 tys. zl z przeznaczeniem dla spofek wodnych, 
ktore wykorzystaly dotacj? w 100%. W porownaniu do 2013 r. kwota przekazanych dotacji 
byla nizsza o 17tys. zl (6,1%). Srodki te wydatkowano w calosci na realizacji zadah 
z zakresu utrzymania meiioracji wodnych. Dotacje podmiotowe otrzymalo szesc gminnych 
spoiek wodnych oraz dwa rejonowe zwi^zki spoiek wodnych zrzeszajqce 13 gminnych 
spolek. Podziaiu kwot dokonano na podstawie analizy wnioskow skladanych do Wojewody 
przez spofki wodne. [Dowod: akta kontroli str. 545-568, 911-912, 926-929] 

Zaplanowane w ustawie budzetowej dotacje celowe ogolem w wysokosci 778.533 tys. zl, 
w trakcie roku zwi^kszone do 1.129.858 tys. zl (o 45,1%), wykorzystano w kwocie 
1.111.077 tys. zf, tj. 98,3% planu po zmianach. [Dowod: akta kontroli str. 545-568, 911-912] 

Dotacje celowe dla jednostek zaiiczanych oraz niezaliczanych do sektora finansow 
publicznych zrealizowano w kwocie 2.566 tys. zf. Przekazano je szesciu fundacjom 
(70,1 tys. zl w § 2810) i 29 stowarzyszeniom (281,6 tys. zl w § 2820) na finansowanie lub 
dofinansowanie zleconych im zadah z zakresu pomocy spolecznej. Ponadto srodki te 
przeznaczono na sfinansowanie lub dofinansowanie wypoczynku 2.496 dzieci (707,9 tys. zl) 
oraz na ochron? zabytkow (1.083,2 tys. zl). [Dowod: akta kontroli str. 545-568,911-923] 

Dotacje celowe w kwocie 56.434 tys. zl przeznaczono na finansowanie lub dofinansowanie 
ustawowo okreslonych zadah biez^cych realizowanych przez pozostafe jednostki sektora 
finansow publicznych z zakresu ratownictwa medycznego. Srodki wykorzystano w calosci 
na sfinansowanie dzialalnosci 45 zespolow ratownictwa medycznego dzialajq,cych na 
terenie wojewodztwa swiitokrzyskiego. [Dowod: akta kontroli str. 545-568, 669-682, 911-
912] 

Planowane dla j.s.t. dotacje celowe w wysokosci 1.070.819 tys. zl wykonano w kwocie 
1,052.077 tys. zl (98.3%). Zaplanowane dotacje celowe dla gmin wyniosly 755.029 tys. zl 
(66,4% ogolnej kwoty planowanych dotacji), dla powiatow - 239.140 tys. zl (21%) oraz dla 
samorz^du wojewodztwa - 76.650 tys. zl (6,7%). 
Dotacje dla j.s.t. zostaly zrealizowane przez gminy w wysokosci 738.516 tys. zl (97,8% 
planu po zmianach), powiaty ~ 238.184 tys. zl (99,6%), samorz^d wojewodztwa -
75.377 tys. zl(98,3%), 

Na realizacji zadah biez^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zleconych 
ustawamt przekazano kwoti 708.027 tys. zl (67,3% dotacji dla j.s.t. ogolem), przy czym: 
- gminom w szczegolnosci na wyplati swiadczeh rodzinnych, swiadczen z funduszu 

alimentacyjnego, optacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj^ce 
swiadczenie pielignacyjne, na realizacji rz^dowego programu wspierania niektorych 
osob pobieraj^cych swiadczenia pielignacyjne, na zwrot rolnikom podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napidowego; 

- powiatom glownie na biez^ce funkcjonowanie piiciu powiatowych srodowlskowych 
domow samopomocy, sfinansowanie programow oddzialywah korekcyjno-
edukacyjnych dla osob stosuj^cych przemoc w rodzinie, dla 12 powiatowych zespolow 
do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, utrzymanie powiatowych jednostek 
Pahstwowej Strazy Pozarnej; 

~ samorz^dowi wojewodztwa m.in. na obslugi swiadczeh rodzinnych w ramach 
koordynacji systemu zabezpieczenia spolecznego, organizacj? i prowadzenie Osrodka 



Adopcyjnego przez Urz^d Marszalkowski, na doplaty do biletow uigowych, usuwanie 
skulkow kl^sk zywiolowych. 

Na realizacji wlasnych zadah biez^cych j.s.t. przekazano dotacje w wysokoscl 
343.008 tys. zl (32,6%), z tego: 
- gminom z przeznaczeniem w szczegolnosci na: fundusz solecki, wspieranie zadah 

wlasnych gmin w ramach Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy 
zast^pczej, opiacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj^ce 
swiadczenle piel^gnacyjne oraz osoby pobieraj^ce zasiiek staly, dofinansowanie wyplat 
zasilkow okresowych w cz^sci gwarantowanej z budzetu pahstwa, dofinansowanie 
wyplat zasilkow stalych; 

- powiatom m.in. na biez^ce utrzymanie mieszkahcow przyj^tych do domow pomocy 
spolecznej przed 1 stycznia 2004 r; 

- samorz^dowi wojewodztwa m.in. na ochron? przyrody, walorow krajobrazowych oraz 
wartosci histor/cznych i ku!turoy;ych, na dofinansowanie zakupu pojazdow szynowych 
oraz na dofinansowanie Narodowego Programu Przebudowy Drog iokalnych - Etap II 
Bezpieczehstwo - Dost^pnosc ~ Rozwoj. 

Na zadania z zakresu administracji rz^dowej realizowane na podstawle porozumieh 
zawartych przez gminy i powiaty z Wojewod^ wydatkowano 1,042 tys. zl (0,1% kwoty 
dotacji ogolem), w tym na utrzymanie grobow i cmentarzy wojennych w gminach -
492.9 tys. zl (w 2014 r. odnowiono i obj^to opiek^ 161 obiektow) oraz na funkcjonowanie 
komisji kwalifikacji wojskowych w powlatach - 236,3 tys, zl. [Dowod: akta kontroli str. 545-
568, 669-993] 

Kwoty dotacji dIa j.s.t. na zadania z zakresu administracji rz^dowej zostaly zaplanowane 
z uwzgl^dnieniem zadah okreslonych w zal^czniku nr 7 do ustawy budzetowej na rok 2014. 
Podzial dotacji na poszczegolne j.s.t. dokonany zostal w oparciu o: zapotrzebowania 
zglaszane przez j.s.t. oraz wykonanie dotacji w latach ubieglych. W przypadku dotacji na 
realizacj? zadah z zakresu pomocy spolecznej podzial dokonywany byl na podstawie 
przewidywanego wykonania w 2013 r. oraz wykonania za dziewi^c miesi^cy 2013 r. 
Na poszczegolne zadania srodki planowane byly zgodnie z przyj^tym algorytmem 
wypracowanym na spotkaniach Zespolu ds, Algorytmow, w ktorego sklad wchodz^ 
przedstawiciele osrodkow pomocy spolecznej, powiatowych centrow pomocy rodzinie oraz 
pracownicy Wydzialu Polityki Spolecznej SUW (WPS). Zespol ten wypracowal jednoiite 
zasady podzialu dotacji z budzetu na zadania zlecone j.s.t. w rozdziale 85203 Osrodki 
wsparcia - dotacja na jednego uczestnika bior^cego udzial w zaj^ciach w srodowiskowym 
domu samopomocy wyniosia 950 zl w okresie od stycznia do czenwca, od lipca do grudnia ~ 
1.020 zl oraz w rozdziale 85228 Usiugi opiekuncze i specjalistyczne usiugi opiekuiicze -
dotacja na jedno srodowisko, w ktorym realizowane s^ specjalistyczne usiugi opiekuhcze 
dIa osob z zaburzeniaml psychlcznymi - 550 zl, dla srodowiska autystycznego - 800 zl. 
Zgodnie z opracowanym algorytmem miesi^czna stawka na jednego mieszkahca domu 
pomocy spolecznej (DPS) w 2014 r. wynosila 1.997 zl. Do ww. stawkl doliczane s^ dodatki 
ze wzgl^du na udzial procentowy mieszkahcow przyj^tych do DPS przed 1 stycznia 2004 r, 
do ogolu oraz typ DPS. Wedlug przyj^tego algorytmu stawka na jednego mieszkahca DPS 
przyj^tego przed 1 stycznia 2004 r. wynosila 2.035 zl, a maksymalna -2.141 zl. Infonriacje 
0 przyj^tych przez Rad? Ministrow w projekcie ustawy budzetowej na rok 2014 kwotach 
dotacji na zadania z zakresu administracji rz^dowej, dotacji na realizacj? zadah wlasnych 
oraz 0 kwotach dochodow zwi^zanych z realizacji zadah z zakresu administracji rz^dowej, 
zostaly przekazane pismem z dnia 24 pazdziernlka 2013 r., tj, z zachowaniem tenninu 
okreslonego w art. 143 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informacje o kwotach dotacji 
celowych na zadania z zakresu administracji rz^dowej oraz o kwotach dochodow 
zwi^zanych z realizacji tych zadah, podlegajipych przekazaniu do budzetu pahstwa 
wynikajipych z ustawy budzetowej na rok 2014, zostaly przekazane pismem z dnia 
20 lutego 2014 r., tj. z zachowaniem terminu, o ktorym mowa w art. 148 ww. ustawy. 
Wojewoda, przekazuj^c j.s.t. informacje o kwotach dotacji, uwzgl^dnil kwoty uj?te w ustawie 
budzetowej, za wyj^tkiem srodkow niepodzielonych w kwocie ogolem 5.917 tys, zl, ktore 
dotyczyly dzialow: 852 - 2.804 tys. zl, 851 - 3,000 tys. zl i 853 -113 tys. zl. 
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W 2014 r. nie wysl^i ly przypadki dochodzenia przez jednostki samorz^du terytohalnego 
w post^powaniu s^dowym naleznych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji 
rzcidowej i inne zadania zlecone. 

Poza przypadkami okreslonymi w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, 
dotycz^cymi finansowania zobowi^zah wymagalnych Skarbu Pahstwa oraz zadah 
realizowanych w zwl^zku ze zdarzeniem losowym (usuwanie skutkow kl^sk zywiolowych), 
nie stwierdzono przypadkow dokonywania podzialu dotacji celowych na zadania zlecone 
j.s.t. podniu 15 listopada 2014 r., a dotacji na zadania wiasne - po dniu 30 listopada 2014 r. 
W obj^tym badaniem III kwartale roku budzetowego Wojewoda wyst^powala z wnioskami 
do Ministra Finansow o dodatkowe srodki na zadania zlecone z zakresu administracji 
rzqdowej na kwot? ogolem 60.503 tys. zl, tj. w wielkosci wnioskowanej przez j.s.t. 
Decyzjami Ministra Finansow zwi^kszony zostal budzet w cz^sci 85/26 o kwot^ 
60.503 tys. zl, z tego na poszczegolne j.s.t. podzielono kwot^ 60.475 tys. zl. Pozostaie 
srodki w kwocie 27,9 tys. zl zostaly zablokowano. W 2014 r. z budzetu pahstwa 
zablokowano dotacje dla j.s.t. w kwocie 13.449 tys. zi, z budzetu srodkow europejskich 
zablokowano dotacje dla j.s.t. w wysokosci 405,6 tys. zl. [Dowod: akta kontroli str. 851-910] 

Badanie dotacji przekazanej Starostwu Powiatowemu w Busku-Zdroju dla Powiatowego 
Zarz^du Drdg w Busku-Zdroju na realizacja zadah w zakresie usuwania skutkow kl^sk 
zywiolowych w infrastrukturze komunalne] powiatu buskiego wykazalo, ze prawidlowo 
okreslono wielkosc naliczonych do wyplat kwot dotacji, ktora wyniosia l^cznie 2.657 tys. zl, 
w tym: 888 tys. zl na remonty drog powiatowych (§ 2130 Dotacje celowe przekazane 
z budzetu pahstwa na realizacja bietqcych zadah wiasnych powiatu) oraz 1.769 tys. zl na 
przebudow? drog powiatowych (§ 6430 Dotacje celowe przekazane z budzetu pahstwa na 
realizacja inwestycji i zakupow inwestycyjnych wiasnych powiatu). Z powyzszych kwot 
dotacji oraz ze srodkow wiasnych powiatu buskiego wyremontowano pi?c odcinkow drog 
powiatowych o l^cznej diugosci 6.388 m oraz przebudowano dziewi^c odcinkow drog 
powiatowych o l^cznej diugosci 10.442 m. Zapotrzebowanie na powyzsze srodki wynikalo 
ze szkod wyrz^dzonych na terenie powiatu buskiego przez nawalny deszcz w dniu 20 maja 
oraz w dniach 3-4 czenwca 2013 r. W dniu 3 wrzesnia 2013 r., na podstawie weryfikacji 
szkod przeprowadzonych w iipcu 2013 r., sporz^dzone zostaly przez Komisj§ Wojewodzki 
ds. weryfikacji szacowania szkod w infrastmkturze komunalne], protokoly zawieraj^ce opisy 
zniszczeh drog dotkni^tych zniszczeniami. Oceny wykorzystania powyzszych dotacji 
dokonali pracownicy merytoryczni Wydzialu Bezpieczehstwa i Zarz^dzania Kryzysowego 
SUW (WBiZK) po zlozeniu koncowych rozliczeh. We wszystkich podpisanych umowach 
0 dotacje zostaly zabezpieczone interesy Skarbu Pahstwa poprzez m.in. spelnienie 
wszystkich wymogow okreslonych w art. 150 ustawy o finansach publicznych. [Dowod: akta 
kontroli str. 599-606] 

Badanie dotacji przekazanych: 

- Starostwu Powiatowemu w Staszowie dla Domu Opieki Spolecznej Zgromadzenia 
SS. Milosierdzia sw. Wincentego a Paulo w Kurozw^kach na sfinansowanie pobytu 
mieszkahcow przyj^tych przed 1 stycznia 2004 r. w wysokosci 1.022 tys. zl, 

- Urz^dowi Miejskiemu w Starachowicach dla Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej na realizacj? swiadczeh rodzinnych i swiadczeh z funduszu 
alimentacyjnego w wysokosci 18.100 tys. zl, 

wykazalo, ze wielkosc naliczonych do wyplaty dotacji w przypadku MGOPS 
w Starachowicach wynikala z miesi^cznego zapotrzebowania skladanego do SUW, 
a w przypadku DPS w Kurozw^kach byla wyliczana na podstawie miesi^cznych wykazow 
osob przyj^tych przed 1 stycznia 2004 r. [Dowod: akta kontroli str. 815-849] 

2.12.3. Swiadczenia na rzecz osob fizycznych 

Swiadczenia na rzecz osob fizycznych w cz?sci 85/26 wyniosiy w 2014 r. 1.553 tys. zl, 
tj. 97,8% planu po zmianach i w porownaniu do 2013 r. byly wyzsze o 26 tys. zl (tj. o 1,7%), 
[Dowod: akta kontroli str. 545-568,1623,1624,1636] 

W SUW (dysponent III stopnia) swiadczenia na rzecz osob fizycznych w 2014 r. wyniosiy 
147 tys. zl, tj. 87,5% planu po zmianach i byly nizsze o 7 tys. zl (tj. o 4,5%) w porownaniu do 
2013 r. Najwyzsze wydatki poniesiono na doplaty do zakupu okularow koryguj^cych do 
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pracy przy obstudze monltorow - 65 tys. zl, zwrot kosztow przejazdu dia czlonkow 
Wojewodzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - 11 tys. zl, wyplat? 
ekwiwaientu za umundurowanie, pranie odziezy, zakupy wody mineralnej i posilkow 
regeneracyjnych - 55 tys. zl. Nizsze niz planowane wykonanie swiadczen na rzecz osob 
fizycznych wynikalo z nizszych niz zafozono potrzeb. [Dowod: akta kontroli str. 1626, 1628, 
1636,1684-1690] 

2.1.2.4. Wydatki biez^ce jednostek budzetowych 

Zrealizowane w cz^sci 85/26 wydatki biezqce wyniosly 125.927 tys. zl (tj. 96,9% planu po 
zmianach) i byly wyzsze od wykonania w 2013 r. o 67 tys. zl (o 0,1%), Dominuj^c^ pozycj? 
w tej grupie wydatkow (9,9% wydatkow ogolem) stanowily wynagrodzenia i pochodne -
85.031 tys. zl (67,5%), zakupy materialow i wyposazenia, energli oraz usiug remontowych 
i pozostatych'^ - 19.244 tys. zl (15,3%). Nizsze niz planowane wykonanie wydatkow 
wynikalo m.in z oszczidnosci powstalych w c i ^ u roku oraz z nizszych niz zakladano 
potrzeb. Ponadto w zwi^zku z prowadzon^ termomodernizacja budynkow SUW, do czasu 
zakoriczenia inwestycji, zrezygnowano z planowanego kupna mebli oraz wymiany sprz^tu 
komputerowego. [Dowod: akta kontroli str. 545-568, 1565-1570. 1623, 1625, 1632-1634, 
1636-1640] 

Zrealizowane w SUW (dysponent III stopnia) wydatki biez^ce wyniosly 34.525 tys, zl, 
(tj, 95,6% planu po zmianach) i byly nizsze od wykonania w 2013 r. o 1.103 tys. zl (o 3,1%). 
Dominuj^c^ pozycj^ w tej grupie wydatkow (64,4% wydatkow ogolem) stanowily 
wynagrodzenia i pochodne - 23,883 tys. zt (69,2%), zakupy materialow i wyposazenia 
energii oraz usIug remontowych i pozostalych - 7.193 tys. zl (20,8%). [Dowod: akta kontroli 
str. 1565-1570,1626,1627,1636-1640,1684-1690] 

2.12.5. Zatrudrjienie i wydatki na wynagrodzenia 

Przeci^tne zatrudnienie^^ w 2014 r. w cz^sci 85/26 wyniosto 1.693 osoby i bylo nizsze 
w porownaniu do przeci^tnego zatrudnienia w 2013 r. o 16 osob (tj. o 0,4%), Nizsze 
zatrudnienie wystqpilo w trzeciej grupie zatrudnionych^o (cztonkowie korpusu sluzby 
cywilnej) - o 16 osob. Zmniejszenie stanu zatrudnienia na koniec 2014 r. w porownaniu do 
2013 r. zwi^zane bylo m.in, z przejsciem pracownikow na emerytur?, przebywaniem osob 
na udople macierzyhskim lub wychowawczym oraz zasiiku chorobowym. 
W 2014 r. wydatki na wynagrodzenia wyniosly 73,668 tys. zl i wzrosty w porownaniu do 
2013 r. 0 107tys. zl (0,1%). Wedlug danych wykazanych w rocznych sprawozdaniach 
budzetowych Rb-28 z wykonania planu wydatkow sporzqdzonych przez jednostki podiegle 
Wojewodzie, w jednostkach tych nie zostaly przekroczone planowane wydatki na 
wynagrodzenia. 
Przeci^tne miesi^czne wynagrodzenie w przeliczeniu na jednego pelnozatrudnionego 
w 2014 r. wynioslo 3.626 zt i w porownaniu z przeci?tnym wynagrodzeniem w 2013 r. bylo 
wyzsze o 39 zl (tj. o 1,1%). [Dowod: akta kontroli str. 545-568,1702-1721] 

Zgodnie z art, 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektorych ustaw w zwi^zku 
z realizacji ustawy budzetowej^', w 2014 r. kwota bazowa dIa osob zajmuj^cych 
kierownicze stanowiska pahstwowe zostala ustalona w wysokosci przysluguj^cej tym 
osobom w 2008 r. [Dowod; akta kontroli str. 1722] 

Przeci^tne zatmdnienie w 2014 r. w SUW (dysponent III stopnia) wynioslo 480 osob i bylo 
wyzsze w porownaniu do przeci^tnego zatrudnienia w 2013 r. o szesc osob (o 1,3%), 
Wzrost zatrudnienia wynikal z utworzenia trzech stanowisk w Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego do realizacji zadah zwi^zanych z systemem powiadamiania ratunkowego na 
terenie kraju (dwoch do obslugi technicznej, jednego do obslugi administracyjnej) oraz 
obsadzenia czterech wolnych stanowisk, przy jednoczesnym rozwi^zaniu stosunku pracy 
z jednym pracownikiem. 

18 §§4210,4260, 4270 i 4300. 
1^ W przeliczeniu na peine etaty. 
20 Wg statusu zatrudnienia. 
21 Dz. U.z 2013 r., poz. 1645, 
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W 2014 r. wydatki na wynagrodzenia w SUW wyniosly 21.450 tys. zl i byly wyzsze 
w porownaniu do 2013 r. o 115 tys. zl (tj. o0,5%) oraz nizsze o 182 tys. zt od planowanych. 
Glownq^ przyczynq^ nizszych wydatkow od zaplanowanych byl nizszy niz planowano poziom 
wynagrodzeh pracownikow instytucji posrednicz^cej w certyflkacji w wyniku skorelowania 
tych wynagrodzeh z poziomem wynagrodzeh pozostalych pracownikow SUW, w celu 
wyelimlnowania znacz^cych dysproporcji. 
Przeciitnie miesiiczne wynagrodzenie na jednego pelnozatnjdnionego w 2014 r. wynosilo 
3.724 zl 1 bylo nizsze od wynagrodzenia za 2013 r. o 27 zf (tj. o 0,7%). [Dowod: akta kontroli 
str. 1684-1690,1723-1727] 

W 2014 r, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe^^ w czisci 85/26 wyniosly 11.002 tys. zl 
(90,5% planu po zmianach) i wzrosly o 441 tys. zl w porownaniu do 2013 r. (o 4,2%). SuW 
(dysponent III stopnia) zrealizowal wydatki na wynagrodzenia bezosofaowe w kwocie 
1.190tys. zl (93,3% planu po zmianach), ktore byly nizsze od wykonania w 2013 r. 
0 58 tys. zl. [Dowod: akta kontroli str. 1728-1736,1738-1742] 

W 2014 r. wielkosc wynagrodzeh bezosobowych w cziSci 85/26, z wyl^czeniem 
wynagrodzeh finansowanych w ramach programow realizowanych z udzialem srodkow, 
0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosila 
7.457 tys. zl i nie przekroczyla kwoty 7.583 tys. zl, tj. wlelkosci wynagrodzeh bezosobowych 
zaplanowanych w ustawie budzetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r̂ .̂̂  w brzmieniu 
obowic\zuj^cym przed dniem 14 pazdziernika 2013 r,, powiikszonej o kwot? 5.954 tys. zl 
w zwi^zku z wf^czeniem do budzetu czisci 85/26 wydatkow na zadania, ktore w 2013 r. 
finansowane byly z rezenw ceiowych. Tym samym zrealizowano postanowienia art. 14 ust, 1 
1 4 ustawy z dnia 8 llstopada 2013 r. o zmianie niektorych ustaw w zwi^zku z realizacji 
ustawy budzetowej. [Dowod: akta kontroli str. 1701,1731-1737] 

2.12.6. Wydatki majqtkowe 

Wydatki majqtkowe w czisci 85/26 zrealizowano w wysokosci 128.734 tys. zl (tj. 96,2% 
planu po zmianach), w tym: w dziale 600 - 82.530 tys. zl (64,1%), w dziale 010 Rolnictwo 
i iowiectwo - 19.418 tys. zl (15,1%), w dziale 750 Administracja publiczna - 17.385 tys. zl 
(13,5%), w dziale 754 Bezpieczeiistwo puW/czne / ochrona przeciwpozarowa - 3.491 tys. zl 
(2,7%). Wydatki maj^tkowe byly wyzsze od wykonanych w 2013 r. o 32.352 tys. zl 
(o 33,6%)), Wydatki w powyzszych dzialach wykorzystano w szczegolnosci: na odbudowi 
infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klisk zywiolowych oraz ochnani 
przeciwpowodziowq^ - 54.920 tys. zl, na zakup pojazdow ratowniczo-gasniczych i sprzitu 
specjalistycznego w celu spelnienia nomiatywu wynikaj^cego z rozporzqdzenia Ministra 
Spraw Wewn^trznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegolowych zasad 
wyposazenia jednostek organizacyjnych Pahstwowej Strazy Pozarnej^^ - 2.729 tys. zl, na 
tennomodernizacji budynkow SUW wraz z wymian^ oswietlenia wewn^trznego na 
energooszczidne oraz robotami towarzysz^cyml - 4.682 tys. zl, dostosowanie budynku C-1 
SUW do przepisow przeciwpozarowych - 2.030 tys. zl, na adaptacji pomieszczeh pod 
now^ siedzibi Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach - 648 tys. zl. [Dowod: 
akta kontroli str. 537-541. 545-568. 667-814, 863-867, 914-1045, 1565-1623, 1629, 1640-
1642,1829] 

SUW (dysponent III stopnia) zrealizowal wydatki maj^tkowe w kwocie 17.489 tys. zl (88,4% 
planu po zmianach), z tego na zakupy inwestycyjne - 1.023 tys. zl (79,1%), na inwestycje -
16.466 tys. zl (89.0%). Wydatki te byly wyzsze od wykonania w 2013 r. o 14.183 tys, zl. 
Wykorzystano je m.in. na ww. inwestycje dotycz^ce budynkow SUW. zakup sprzitu 
komputerowego I oprogramowania - 331 tys. zl, notebookow - 70 tys. zl, dwoch 
samochodow osobowych dla kolumny transportu SUW - 142 tys. zi, piiciu urz^dzeh 
wielofunkcyjnych - 124 tys. zl, syreny cyfrowej ~ 84 tys. zl, wideoterminala Sieci l^cznosci 
Rz^dowe] - 60 tys. zl, kabiny dla pal^cych - 48 tys. zl oraz wymiani sprzitu 
i oprogramowania do wytwarzania infonnacji o klauzuli „poufne" - 58 tys. zl. Wszystkie 
planowane zadania inwestycyjne i zakupy zostaly zrealizowane, natomiast nizsze 

22 Finansowane z budzetu panstwa i budzetu srodkow europejskich, 
23 Dz, U.2 2013 r., poz. 169zezm. 

Dz, U.z 2014 r„ poz. 1793. 
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Ustalone 
nieprawidlowosci 

Uwaga dotyczqca 
badanej dzialainosci 

Opis stanu 
faktycznego 

0 2.301 tys. zl wykonanie wydatkow od planowanych uzyskano w wyniku m.in. 
oszcz^dnosci na etapie udzielania zamowieh oraz niewykorzystania srodkow na realizacj? 
zadania Modemlzacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A SUW z powodu 
przedluzajipej si^ procedury przetargowej. [Dowod: akta kontroli str. 667, 668,1535-1547, 
1626,1641,1642,1830-1832] 

2.1.2.7. Zobowi^zania 

Na koniec 2014 r. zobowiizania w cz^sci 85/26 wyniosly 6.804 tys. zl (w tym w SUW -
2.030 tys. zl) i byly wyzsze od kwoty zobowi^zah na koniec 2013 r. o 22 tys. zl (o 0,3%), 
Zobowiqzanta w wysokosci 6.198 tys, zl (tj. 91,1% zobowiizah ogolem) dotyczyly 
wynagrodzeh wraz z pochodnymi, w tym zobowi^zania z tytulu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego za 2014 r. wynosily 4.957 tys. zl. Zobowi^zania w kwocie 247 tys. 
zl dotyczyly wynagrodzeh bezosobowych. Pozostale zobowi^zania w kwocie 359 tys. zl 
(w tym w SUW w kwocie 278 tys. zl) dotyczyly glownie zakupu energii, materialow i uslug 
niezb^dnych do zapewnienia ciqglosct funkcjonowania jednostek. 
Na koniec 2013 r. w cz^sci 85/26 nie wyst^pily zobowiqzania wymagalne. [Dowod: akta 
kontroli str. 545-568, 1743-1753] 

W dzialainosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyze] zakresie nie stwierdzono 
nieprawidlowosci. 

Najwyzsza Izba Kontroli zwraca uwag^ na koniecznosc dochowania nalezytej starannosci 
w trakcie sporzidzania protokolow z post^powah o udzielenie zamowienia publicznego. 
W wyniku kontroli stwierdzono, ze protokol z przeprowadzonego post^powania w trybie 
przetargu nieograniczonego, ktorego przedmlotem byla Termomodernizacja Budynkow 
SUW w Kielcach wraz z wymian^ oswietlenia wewn^trznego na energooszcz^dne oraz 
robotami towarzyszqcymi, z powodu przeoczenia, nie zawieral informacji wymaganej § 2 
ust. 1 pkt 3 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 pazdziernlka 2010 r. 
w sprawie protokolu post^powania o udzielenie zamowienia publicznego^^ tj. informacji 
dotycz^cej wartosci zamowieh uzupelniajipych, Stwierdzona pomylka nie miala zadnego 
wplywu na prawidlowosc badanego post^powania o udzielenie zamowienia publicznego. 
[Dowod: akta kontroli str. 1350-1369,1373-1374,1377] 

2.2. Wydatki budzetu srodkow europejskich 
Wojewoda, jako dysponent cz?sci 85/26, odpowledzialny za pozyskiwanie i przekazywanie 
srodkow budzetowych, uczestniczyl w realizacji nast^pujqcych programow: 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 (POliS); 
- Szwajcarsko-Polski Program Wspolpracy (SSPW); 
~ Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW); 
- Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

(RPOW). [Dowod: akta kontroli str. 1754-1756] 

2.2.1. Planowanie wydatkow 

Projekt budzetu na 2014 r. w zakresie wydatkow srodkow europejskich cz^sci 85/26 zostal 
opracowany zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporz^dzeniu z 13 czerwca 2013 r. 
w sprawie szczegolowego sposobu, trybu i terminow opracowania materialow do projektu 
ustawy budzetowej na rok 2014^6 Zgloszone do projektu budzetu wydatki budzetu srodkow 
europejskich cz^scl 85/26 zostaly rzetelnie zaplanowane w wysokosci 24,629 tys. zl i uj?te 
w ustawie budzetowej w kwocie 17.895 tys. zl (pozostale srodki zgloszone przez Wojewod^ 
na etapie prac nad projektem ustawy budzetowej zostaly uj^te w ustawie budzetowej na rok 
2014 w rezerwie celowej budzetu srodkow europejskich). 
W trakcie roku plan wydatkow zostal zwl^kszony na podstawie decyzji Ministra Finansow ze 
srodkow z rezenwy celowej o 5.628 tys. zl, tj. do wysokosci 23.523 tys. zl. Dokonana 
w trakcie roku zmiana w planie tych wydatkow byla celowa. Srodki zostaly przeznaczone na 
sfinansowanie: 

25 Dz. U. Nr223 poz, 1458, 
26 Dz. U,z2013, poz. 702. 
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- w ramach POliS projektu pn. Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego 
i chemicznego realizowar^ego przez Komend^ Wojewodzk^ Pahstwowej Slrazy 
Pozarnej w Kielcach oraz Komend? Glown^ Pahstwowej Strazy Pozamej w kwocie 
1.660 tys.zl, 

- w ramach RPOW przedsi^wzi^cia pn. Chmura prywatna administracji rzqdowej 
w wojewodziwie swi^tokrzyskim w ramach projektu e-swi§tokt2yskie Rozbudowa 
Infrastruktury /n/brmafyczne/JSf realizowanego przez SUW w kwocie 561 tys. zl, 

- w ramach SSPW projektu KiK/57 Podniesienie jakosci usfug swiadczonych 
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Spotecznej w celu wzmocnienia 
podmiotowosci i aktywnosci zyc/owej podopiecznych realizowanego przez Wojewod^ 
Swi^tokrzyskiego w kwocie 2.948 tys. zl, 

~ w ramach PROW dzialania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi^zanej 
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa. Schemat I Scalanie gruntow projektu 
pn. Scalenie gruntow wsi Mosty gm. Ch§ciny, pow. kielecki realizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Kielcach w kwocie 189 tys. zl oraz projektu pn. Scalenie 
gruntow wsi Okot, gmina BaHow, powiat ostrowiecki realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Ostrowcu Swi^tokrzyskim w kwocie 270 tys, zl. [Dowod: akta kontroli str. 
1754-1768] 

2.2.2. Realizacja wydatkow 

Wydatki budzetu srodkow europejskich w cz^sci 85/26 wyniosly 23.096 tys. zl i stanowily 
98,2% planu po zmianach oraz 129,1% kwoty przyj^tej w ustawie budzetowej. 
Calosc zaplanowane] kwoty wydatkow wydatkowano w ramach PROW (dziale 010) -
10.279 tys. zl, POliS (dziale 754) - 1.660 tys. zt, RPOW (dziale 750) - 561 tys. zl. SPPW 
planowany w kwocie 11.023tys.zt zrealizowano w wysokosci 10.597 tys.zl, z tego 
w dziale 750 w wysokosci 773 tys, zl (97,5%) oraz w dziale 852 w wysokosci 9,824 tys. zl 
(96%). 
W przypadku SPPW niewykorzystanie w peine] wysokosci srodkow na regranting wynikalo 
z faktu, iz na etapie wnioskowania przez Wojewod? o uruchomienie rezerwy celowej 
budzetu srodkow europejskich, beneficjent (powiat sandomierski dzialaj^cy przy pomocy 
DPS w Sandomierzu) wnioskowal o przyznanie wi^kszej kwoty na realizacji projektu, 
natomiast z chwi!^ uruchomlenia rezerwy i podzlalu srodkow poinformowal, iz z powodu 
opoznieh w robotach budowlanych planowana kwota wydatkow nie zostanie w peini 
wykOTzystana. Niepelne wykorzystanie srodkow na zarz^dzanie projektem spowodowane 
bylo oszcz^dnosciami powstatymi w zwi^zku z przesuni^ciem na 2015 r. terminu konferencji 
oraz nizszymi wydatkami na zakup paliwa, delegacje sluzbowe, dzialania informacyjno-
promocyjne oraz kontrolno-audytowe. [Dowod: akta kontroli str. 1571-1582, 1642-1644, 
1664-1668,1701,1769-1789] 

Wojewoda czterema decyzjami zablokowala w 2014 r. srodki w wysokosci 426 tys, zl. 
Jako przyczyny blokady wskazala przede wszystkim: 
- potrzeby okazaly si^ nizsze niz poczqtkowo zakladano; 
- kwoty podane we wnioskach o platnosc zostaly bl^dnie wyliczone przez faeneficjentow; 
- opoznienia w realizacji robot budowlanych przez wykonawcow. [Dowod: akta kontroli str. 

868,1571-1582,1701] 

SUW (dysponent III stopnia) wydatkowal 1.334 tys. zl, tj. 5,8% ogofu wydatkow wykonanych 
w cz^sci 85/26. Srodki wydatkowano w ramach programow: 
- SPPW - 773 tys. zl, w tym 420 tys. zl z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi dIa osob zajmuj^cych si^ zarzqdzaniem projektem, 286 tys. zl na zakup 
usIug m.in. szkoienia, kursy kwalifikacyjne i konferencj? promuj^c^ dodatkowe 
dzialania; 

- RPOW - 561 tys. zt, na realizacji przedsi^wzi^cia Chmura prywatna administracji 
rzqdowej w wojewodztwie swi^tokrzyskim, ktorego glownym celem byla integracja 
jednostek administracji zespoionej w wojewodztwie swi^tokrzyskim, przy jak 
najszerszym wykorzystaniu narz^dzi infomiatycznych wspomagajqcych prac^ 
i integracja poszczegoinych oddziatow, ulatwiaj^cych przy tym mieszkahcom 
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Ustalone 
nieprawidlowosci 

Opis stanu 
faktycznego 

skorzystanie z usIug administracji rz^dowej. [Dowod: akta kontroli str. 1046-1240,1268-
1349,1553-1555,1772] 

Szczegolow^ analizy obj^to dwa projekty wspolfinansowane z budzetu srodkovj 
europejskich realizowane przez SUW w 2014 r. t].: 
- projekt KIK/57 Podniesienie jakosci usiug swiadczonych w Jednostkacti 

Organizacyjnych Pomocy Spolecznej w ceiu wzmocnienia podmiotowosci i aktywnosci 
zyciowej podopiecznych - w trakcie realizacji. Badaniem obj^to wydatki w wysokosci 
410 tys. zl (z tego 349 tys. zl sfinansowano z budzetu UE, 62 tys. zi z budzetu pahstwa). 
Poziom wskaznikow osi^ni^tych na koniec 2014 r. wskazuje na terminowe zakohczenie 
realizacji projektu; 

~ przedsi?wzi§cie pn. Chmura prywatna administracji rzqdowej w wojewodztwie 
swi^tokrzyskim. Badaniem obj^to wydatki w wysokosci 660 tys. zl (z tego 561 tys, zi 
sfinansowano z budzetu UE, 99 tys. zl z budzetu pahstwa), ktore poniesiono na zakup 
sprz^tu i oprogramowania. 

Analiza ww. projektow wykazaia, ze poniesiono wydatki byiy zgodne z kalegoriami 
wydatkow zawartymi w umowach, wydatkowane w sposob oszcz^dny w okresle 
kwalifikowalnosci i dokonane przez podmiot, z ktorym zostata zawarta umowa oraz 
niezb^dne do realizacji projektow. Wydatki zostaly udokumentowane w nalezyty sposob za 
pomocy faktur i protokolow odbioru. Wydatkow dokonano zgodnie z przepisami Prawa 
zamowieh publicznych. SUW przekazywal ziecenia platnosci do BGK w terminach 
umozliwiaj^cych realizacj? platnosci w terminie. [Dowod: akta kontroli, str.1046-1240,1533] 

Przeanalizowano trzy decyzje Wojewody z 2014 r. dotycz^ce zmniejszenia/zwi^kszenia 
planu finansowego SUW (dysponenta Hi stopnia): 
- decyzj? z 28 listopada 2014 r. zwi^kszajqc^ wydatki budzetowe w ramach srodkow 

europejskich w rozdziale 7501 w § 6067 Zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 
0 kwot? 560.634 zl. Srodki te pochodzily z rezerwy celowej budzetu srodkow 
europejskich z przeznaczeniem na realizacji przedsi^wzi^cia pn. Chmura (...). Na 
projekt zostalo udzielone zapewnienie finansowania realizacji przedsi^wzi^cia decyzje 
MF zdnia 18 czerwca 2014 r.; 

- dwie decyzje z 8 wrzesnia 2014 r. i z 5 grudnia 2014 r., na podstawie ktorych Wojewoda 
dokonata przeniesienia srodkow europejskich mi?dzy paragrafami w rozdziale 75011, 
odpowiednio na kwot? 1,165 zi i 5.655 zi. Zmian dokonano w celu uzupelnienia srodkow 
na uregulowanie skladek na Fundusz Pracy oraz na wyplat? wynagrodzeh wraz 
z pochodnymi dla osob zwl^zanych z realizacji projektu KIK/57 Podniesienie, jakosci 
usfug (...). 

Analiza ww. decyzji wykazaia, ze dokonywane w trakcie roku zwi?kszenia/zmniejszenia 
planu finansowego SUW wynikaly z faktycznych potrzeb. Ww. zmiany zostaly wprowadzone 
w planie finansowym, srodki pochodz^ce z rezerw zostaiy wykorzystane w calosci i zgodnie 
z przeznaczeniem przez SUW (dysponenta II! stopnia). [Dowod: akta kontroli, str.1906] 

W dzialalnosci kontrolowanej jednostki dotyczipej badanego wyzej zakresu nie stwierdzono 
nieprawidlowosci. 

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej dzialalnosci 
Szczegolowq^ analizy obj?to szesc najwi?kszych wydatkow poniesionych w 2014 r. 
w Iqcznej kwocie 725.612,2 tys. zl (57,1 % wydatkow ogolem) w ponizszych rozdzialach, tj. 
~ w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne w wysokosci 56.433,9 tys. zi, tj. 99,9% pianu 

po zmianach, na sfinansowanie zadah z zakresu ratownictwa medycznego w § 2840 
Dotacje celowe z budzetu pahstwa na sfinansowanie lub dofinansowanie ustawowo 
okreslonych zadah biez^cych realizowanych przez pozostale jednostki sektora finansow 
publicznych (4,4% wydatkow ogolem). Srodki przekazane do Swi?tokrzyskiego Oddzialu 
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kieicach na podstawie porozumienia 
z dnia 22 czerwca 2011 r. zawartego przez Wojewod? z dyrektorem Oddziaiu. Srodki 
wykorzystano na sfinansowanie dzialalnosci 45 zespolow ratownictwa medycznego, 
ktore na terenie wojewodztwa swi?tokrzyskiego podejmowaly czynnosci ratunkowe 
w warunkach pozaszpitalnych. Dzialalnosc tych zespolow przyczynila si? do 
zapewnienia bezpieczehstwa zdrowotnego mieszkahcow. Ze srodkow z dotacji 
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sfinansowano takze utrzymanie skoncentrowanej dyspozytorni medycznej z siedmioma 
stanowiskami dyspozytorow medycznych; [Dowod: akta kontroli str. 545-568, 669-682] 

- w rozdziale 85156 Skiadki na ubezpieczense zdrowotne oraz swiadczenia dia osbb 
nieobj^tych obowiqzkiem ubezpieczenia zdmwotnego w wysokosci 54.203,4 tys. zl, 
tj. 99,9% planu po zmianach, na sfinansowanie skiadek na ubezpieczenie zdrowotne 
osob bezrobotnych bez prawa do zasiiku oraz dzieci i uczniow przebywaj^cych 
w placowkach pelni^cych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuhcze lub 
przebywaj^ce w DPS-ach. Dotacj^ otrzymalo 13 powiatow. Skiadk? sredniomiesi^cznie 
odprowadzano za 77.237 osob bezrobotnych oraz 591 dzieci i dwoch uczniow; [Dowod: 
akta kontroli str. 545-568. 742-748] 

- w rozdziale 60078 w wysokosci 66.463,1 tys, z\, tj. 99,5% planu po zmianach, na 
realizacj? wfasnych zadari biez^cych gmin 1 powiatow oraz realizacj? inwestycjl 
i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin i powiatow. Srodki te wykorzystano na 
remonty i przebudow? drog gminnycli i powiatowych, remonty znlszczonych poboczy 
i rowow, odbudow^ przepustow, zabezpieczenie skarp, odmulenie rowow, 
zabezpieczenie dna w^wozow lessowych przed erozj^. Ogolem wyremontowano 
i odbudowano 346,87 km drog. [Dowod: akta kontroli str. 545-568, 683-710] 

- w rozdziale 85212 w wysokosci 425.053,4 tys. zl, tj. 97,5% planu po zmianach, na 
realizacj? swiadczeii rodzinnych, swiadczeri z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego. Z przekazanych 
102 gminom srodkow wypfacono 1,590.015 zasilkow rodzinnych wraz z dodatkami na 
kwot? 161.826.5 tys. zl, 622.285 swiadczeh opiekuhczych - 127.237,5 tys. zi, 
8.707 jednorazowych zapomog z tytutu urodzenia dziecka - 8.707,7 tys. zl, 
129.132 swiadczeii z funduszu alimentacyjnego - 49.881,5 tys. zl oraz opiacono skiadki 
na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne w l^cznej kwocie 9.425,3 tys. zl. 
W 2014 r. ze swiadczeh rodzinnych skorzyslalo 85.231 rodzin. Swiadczenia z funduszu 
alimentacyjnego otrzymalo 6.706 rodzin. W zwi^zku z realizacjq^ ustawy z 4 kwietnia 
2014 r. 0 ustaleniu i wyplacie zasilkow dIa opiekunow^^ oraz uchwal Rady f^ înistrow 
nr 230 z 24 grudnia 2014 r. i nr 29 z dnia 12 marca 2014 r. wyplaconych zostalo 
98.185 zasilkow dla opiekunow osob niepetnosprawnych na Icpzn^kwot^ 50.353 tys. zl. 
Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy, wyptacono odsetki od tych zasilkow 
w kwocie 1,835,3 tys. zl. [Dowod: akta kontroli str. 545-568,711-740] 

w rozdziale 75011 Urz^dy wojewodzkie w wysokosci 50.725,3 tys. zF, tj. 92,9% planu 
po zmianach. Srodki wykorzystane zostaty na sfinansowanie biez^cej dzialalnosci SUW 
oraz prowadzone inwestycje, w tym: najwi^ksze wydatki biez^ce^^ poniesiono na zakup 
materiaiow i wyposazenia - 1.388,6 tys. zi {m.in. zakup tonerow i akcesoriow 
komputerowych, paliwa, prenumerat? czasopism), zakup energii - 1.136,2 tys. zl, usiugi 
remontowe - 1.219,3 tys. zi (m.in. remont chodnika przy budynku B SUW, remont 
elewacji i dachu budynku przy ul. Skrajnej, remont nawierzchni c i ^ow komunikacyjnych 
na terenie SUW przy ul. Skrajnej 61 oraz napraw^ i konsenA/acj? urz^dzeh), usiugi 
pozostale ~ 2.160,7 tys, zl (m.in. opiaty pocztowe, publikacje i ogloszenia, sprz^tanie), 
inwestycje - 16.466,4 tys. zl (m.in. termomodemizacj? budynkow SUW wraz z wymian^ 
oswietlenia wewn^trznego na energooszcz^dne oraz robotami towarzysz^cymi), zakupy 
inwestycyjne - 919,0 tys. zl (m.in. zakup dwoch samochodow osobowych dla kolumny 
transportu SUW, pi^ciu sztuk urz^dzeh wielofunkcyjnych, zakup sprz^tu komputerowego 
i oprogramowania); [Dowod: akta kontroli str. 545-568, 665-668] 

w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Pahstwowej Strazy Pozarnej w wysokosci 
72.733,2 tys. zl, tj. 99,9% planu po zmianach. Srodki w kwocie 70.004,0 tys. zi 
wykorzystano na sfinansowanie biez^cej dzialalnosci powiatowycti komend Paristwowej 
Strazy Pozarnej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (72% otrzymanej w § 2110 
dotacji), zakup materiaiow administracyjno-biurowych, paliwa, zaopatrzenia 

2^ Dz, U.z2014r., poz. 567. 
NIe uwzgl̂ dniono §§ 2010, 2110,2210. 

29 Bez uwzgl̂ dnienia wynagrodzeii osobowych wraz z pochodnymi. 
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mundurowego, usiug pocztowych. Srodki otrzymane na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w kwocie 2.729,0 tys. z\ przeznaczono na opracowanle dokumentacji 
projektowej, zakup sprz^tu ratowniczego (m.in. siedmiu specjalistycznych samochodow 
do dzialah operacyjnych oraz dwoch samochodow do przewozu osob, agregatow 
pr^dotworczych, wentylatorow oddymiaj^cych i kombinezondw). [Dowod: akta kontroli 
str. 545-568,811-814] 

2.3.1. Realizacja dziatah nadzorczych dysponenta cz^sci, w tym 
w zakresie zapewnienia efektywnosci i skutecznosci 
realizacji planow finansowych w uWadzie zadaniowym 

W ramach sprawowanego pr2ez dysponenta glownego, na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 
pkt 2-5 ustawy o finansach pubiicznych, nadzoru i kontroli: 
- dyrektor WFiB po kazdym kwartale 2014 r}^ sporzadzal informacje z wykonania 

budzetu w cz^sci 85/26 za dany kwartaf, ktora obrazowala realizacja wydatkow 
budzetowych w uj^ciu ogolnym i dziaiowym, realizacj? wydatkow wg rodzajow 
wydatkow, realizacj? wydatkow przez jednostki budzetowe, realizacj? dotacji dia j.s.t. 
realizacj? wydatkow w grupie pozostalych zadah, stan zobowi^zan na koniec kazdego 
kwartalu oraz dane dotycz^ce kontroli podejmowanych przez Oddziat Kontroli 
Finansowej; 

- Oddziat Kontroli Finansowej SUW przeprowadzil 33 kontrole, w tym 10 w jednostkach 
podleglych i nadzorowanych przez Wojewod^ (m.in. w zakresie celowosci zaci^ania 
zobowi^zah i dokonywania wydatkow), 18 w j.s.t. i jednostkach im podlegtych 
w zakresie prawidtowosci wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budzetu 
pahstwa na realizacj? zadah zleconych z zakresu administracji rzqdowej. W wyniku ww. 
kontroli nie stwierdzono przypadkow wykorzystania dotacji z budzetu pahstwa 
niezgodnie z przeznaczeniem; 

~ wydzialy merytoryczne SUW przeprowadziiy kontrole dotacji udzielonych w 2014 r. 
w nast^puj^cych jednostkach: 
a) WBiZK - w starostwach powiatowych w Staszowie, Pihczowie, J^drzejowie 

i Sandomierzu w zakresie sposobu wykorzystania dotacji celowych udzielonych 
przez Wojewod? na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 
w 2014 r. oraz prawadzonej w tym zakresie dokumentacji, stwierdzone uchybienia 
dotyczyly w wi^kszosci nieprawidlowego klasyfikowania wydatkow budzetowych); 
Wojewodzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Kieicach 
w zakresie realizacji zadania publicznego pn, Organizowanie i udzielanie pomocy 
osobom, ktore ulegly wypadkowi !ub narazone na niebezpieczehstwo utraty zycia 
lub zdrowia na obszarach wodnych woj, swi^tokrzyskiego; w gminnych spolkach 
wodnych w Krasocinie i Dwikozach w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej 
z budzetu pahstwa; 

b) WPS - m.in. w Gminnym Osrodku Pomocy Spdecznej w Pierzchnicy i Miejsko-
Gminnym Osrodku Pomocy Spoiecznej w Chmielniku w zakresie temiinowosci 
przekazywania dotacji z urz^dow gmin do tych osrodkow; w Urz^dzie 
Miasta i Gminy w Osieku, Urz^dzie Gminy w ZIotej, Urz^dzie Gminy w Wasniowie, 
Urz^dzie Miasta i Gminy w Kunowie w zakresie m.in. prawidlowosci wydatkowania 
srodkow finansowych (oceniono pozytywnie); w powiatowych centrach pomocy 
rodzinie w Busku-Zdroju, Skarzysku-Kamiennej, Kazimierzy Wielkiej, Pihczowie, 
Wloszczowie i Sandomierzu w zakresie prawidtowosci wykorzystania dotacji przez 
samorz^dy powiatowe na realizacje zadah z zakresu pieczy zast^pczej, 

Ponadto w 2014 r. ww. wydzialy oraz Wydziat Centrum Zdrowia Publicznego 
przeprowadziiy 30 kontroli dotacji udzielonych z budzetu pahstwa w 2013 r. i latach 
wczesniejszych. Dziatalnosc ww. kontrolowanych jednostek oceniono pozytywnie. 
[Dowod: akta kontroli str. 358-408,436-444, 525-531] 

W okresie obj^tym kontroi^ w SUW obowi^zywalo zarz^dzenie Wojewody z 12 sierpnia 
2013 r. w sprawie ustaienia Procedury monitorowania realizacji budzetu Wojewody 

30 Do dnia zakohczenia kontroli NIK nie sporzqdzono Informacji za IV kwartat 2014 r. 
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Swi^tokrzyskiego w ukladzie zadaniowym^l Zgodnie z § 12 ust. 2 ww. Procedury, 
w terminie do 15 pazdziemika 2013 r. komorki organizacyjne, jednostki podlegle 
Wojewodzie przedkladaj^ do WFiB opisy miernikow dia przyj^tych w roku nast^pnym 
podzadah oraz dziaian. Na podstawie § 13 ust. 1 Procedury, nadzor nad reaiizacj^budzetu 
zadaniowego sprawuje Wojewoda przy pomocy ww. Wydziaiu, a w zakresie budzetu 
Urz^du - Dyrektor Generalny przy pomocy WFiB oraz Wydziaiu Organizacji i Kadr (WOiK). 
Komorki organizacyjne oraz jednostki podlegle Wojewodzie, na podstawie 
polrocznego/rocznego sprawozdania Rb-BZI z wykonania wydatkow budzetu pahstwa oraz 
budzetu srodkow europejskich w ukiadzie zadaniowym, sporz^dzaj^ polroczn^ t roczn^ 
analiz? opisow^ z realizacji budzetu zadaniowego, w tym osi^ni^tych wartosci miernikow, 
i przedktadaj^ \a^ do WFiB odpowiednio do dnia 25 sierpnia danego roku i 20 marca roku 
nast^pnego.[Dow6d: akta kontroli str. 231-254] 

Informacje uzyskane z monitoringu dotyczyly zarowno kwol wydatkow, jak i osiciganych 
efektow rzeczowych. Zgodnie z § 11 Procedury, komorki organizacyjne oraz jednostki 
podlegle Wojewodzie sledzq^ poziom wydatkowania srodkow publicznych oraz monitoruj^ 
poziom realizacji celow oraz pomiar miernikow. [Dowod: akta kontroli str. 236, 445-524, 
607-661] 

W ramacli nadzoru nad realizacji budzetu zadaniowego w WFiB prowadzony by! rejestr 
zmian klasyfikacji zadaniowej, obejmuj^cy nowe zadania, zmiany wartosci miernikow. Dane 
z rejeslru sluzyly do monitorowania klasyfikacji zadaniowej realizowanej w budzecie, 
weryfikacji danych uj^tych w jednostkowych sprawozdaniach, konsultacjach klasyfikacji 
zadaniowej oraz do przygotowania przez dysponenta projektu budzetu w uktadzie 
zadaniowym na kolejny rok budzetowy, a takze sprawozdania z wykonania wydatkow 
w ukladzie zadaniowym. [Dowod: akta kontroli str. 231-254,499-524, 607, 663-664,777] 

W ramacli nadzoru nad realizacji budzetu zadaniowego prowadzono rowniez kontrole. 
W 2014 r. Oddzial Kontroli Finansowej przeprowadzil dziewifc kontroli w nast^pujicych 
jednostkach: w powiatowych inspektoratach weterynarii w Sandomierzu i Pihczowie, 
w powiatowych stacjach sanltarno-epidemiologicznych w Opatowie 1 Ostrowcu 
Swi^tokrzyskim, w Wojewodzkim Urz^dzie Ochrony Zabytkow w Kielcach oraz 
wojewodzkich inspektoratach: Ochrony Roslin i Naslennictwa, Jakosci Handlowej Artykulow 
Rolno-Spozywczych, Transportu Drogowego, Weterynarii. Kontrole nie wykazaly 
nieprawidlowosci. [Dowod: akta kontroli str. 312-314] 

W 2014 r. nie byly przeprowadzane przez Ministra Finansow kontrole oraz audyty 
w zakresie realizacji budzetu w cz^sci 85/26 w ukladzie zadaniowym. Minister Finansow nie 
wniosi uwag oraz zastrzezen w zakresie danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-BZ1 za 
2014 rok (polrocznym oraz rocznym), sporzidzonych przez Wojewod^. [Dowod: akta 
kontroli str. 766, 777] 

W ekspertyzie opracowanej pod koniec 2014 r?^, na zlecenie Ministerstwa Finansow, 
i stanowiicej Analtz^ i ocen^ ryzyka oraz zarzqdzania ryzykiem w ramach budzetu 
zacfan/owego integracja kontroli zarzidczej z budzetem zadaniowym w SUW podana jest 
jako przyklad dobrej praktyki. W powyzszej ekspertyzie stwierdzono: Na podkreslenie 
zasluguje wskazanie na ciqgfosc pomiaru ryzyka i systemowe podejscie. W urz^dzie 
analizuje s/? ogolny spadek zagrozen nieakceptowalnych, poziorr) ryzyk nieakceptowalnych 
w poszczegolnych komorkach organizacyjnych, rodzaj istotnych obszarow ryzyka, dynamik§ 
zmiar) ryzyka, Analizowany materiai jest przedstawiony w formie opisowej i graficznej 
stanowiqc wartosciow^ lekiurq. Pozytywnie ocenic nalezy cafosciowy system zarzqdzania 
wiqt^cy wi^kszosc omawianych narz^dzi zarz^dczych. [Dowod: akta kontroli str. 46-119, 
355] 

W 2014 r. WOiK przeprowadzil trzy kontrole wewn^trzne: w WBiZK (okres obj^ty kontrol^ 
2013 r.), WFiB {2012 r.) oraz w Pahstwowej Strazy Rybackiej (2013 i 2014 r.), w ramach 
ktorych zbadat realizacji budzetu w ukladzie zadaniowym w zakresie przedmiotowego 
zadania pod k^tem wartosci miernikow, W Pahstwowej Strazy Rybackiej stwierdzono 

3^ Z pozniejszymi zmianami. 
32 Przez Zespol MCC Grupa Sp. 2 o.o. w Warszawie 
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uchybienia dotycz^ce wartosci miemikow i sformulowano stosowne zaiecenie pokontrolne, 
Pozostale kontrole nie wykazaty nieprawidtowosci. Ponadto WOiK przeprowadzit kontrol^ 
w zakresie sprawdzenia wdrozenia zaieceh pokontrolnych w Wydziale Spraw 
Obywatelskich 
i Cudzoziemcow z kontroli przeprowadzonej w 2013 r. Pozytywnie oceniono wdrozenie 
wszystkich siedmiu zaieceh pokontrolnych, w tym zaiecenia dotycz^cego rzetelnego 
sporzqdzania dokumentacji w zakresie budzetu zadaniowego celem prawidiowego 
monitorowania miemika okresbnego w budzecie zadaniowym. [Dowod: akta kontroli str. 
766-776] 

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania wydatkow budzetu pahstwa oraz budzetu 
srodkow europejskich w ukiadzie zadaniowym (RB-BZ1) najwi^ksze kwoty wydatkow 
zaplanowano {wg planu po zmlanach) na nw. dziatania: 
- 13.4.1.1.33 Swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego ~ 

446.864,1 tys. zt; 
- 13.1.1.1. Wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadan pomocy spofecznej -

124.623,3 tys. zi; 
- 2.4.1.2. Udziai w akcjach ratowniczo-gasniczych - 81.603,3 tys, zl; 

2.5.2.1, Wspieranie j.s.t. w zakresie odbudowy infrastrukiury technicznej zniszczonej 
w wyniku kl§sk iywiotowych oraz ochrona przeciwpowodziowa ~ 67.891,3 tys. zt; 

- 20.1,1.9. Opiacanie i refundacja skiadek na ubezpieczenie zdrowotrie z budzetu 
panstwa za osobyt/prawn/one-60.174,5 tys. zi. 

Do powyzszycti dzialan przyj^to odpowiednio miemiki: 
- liczba wypiaconycti swiadczeh - 2,595.477 (faktycznie wyplacono 2.350.139 -

realizacja miemika w 90,5%); 
- iiczba osob obj^tych pomocy spofeczn^ w 2014 r. w stosunku do liczby osob obj^tych 

pomocy spoleczn^w 2013 r. - 81.790/84.297 (faktycznie pomocy obj^to 80.059 osob 
- realizacja miernilia w 102,2%); 

- odsetek liczby zdarzeh duzych i srednicii w ogolnej liczbie zdarzeh z udziatem 
jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego (KSRG) - 8,62%^'' (faktycznie 
odsetek wynios! 6,08%^^ - realizacja miemika w 141,8%); 

- liczba km wyremontowanych, odbudowanych drog w danym roku w stosunku do liczby 
km zniszczonych drog w ciqgu ostatnich 3 lat - 252,8/1.320,32 (zrealizowano 
344,65/1.132,78 - realizacja miemika w 136%); 

- liczba swiadczeii polegaj^ca na optacaniu skiadek - 990.760 (wyplacono 1.045.923 -
realizacja miemika w 105,6%). [Dowod; akta kontroli str. 499-524, 591-594] 

Wartosc powyzszych miernikow w przypadku swiadczeh oraz pomocy spolecznej byia 
wyliczana przez WPS, w przypadku wyremontowanych i odbudowanych drog przez WBiZK, 
a w przypadku zdarzeh z udziaiem jednostek KSRG przez Komend^ Wojewodzk^ 
Pahstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach (KW PSP). Zrodtami danych do wyliczania miernika 
oraz jego skfadowych byly: 
- sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej dia miemikow, dia ktorych 

kom6r1(^ wiod^c^ byt Oddziat Planowania i Realizacji Budzetu Polityki Spolecznej lub/i 
Oddziat Nadzom nad Realizacja Zadah Samorz^du Gminnego WPS^^ 

- informacja o sposobie wykorzystania srodkow dotacji udzielonycti jednostkom ze 
srodkow rezerwy celowej budzetu panstwa w roku poprzedzajqcym dia miemika, dia 
ktorego wiod^c^ komork^ byi Oddzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa oraz Usuwania 
Skutkow Ki^sk Zywiotowycti WBZiK, 

- system SWD-SP^ dia miernika, dia ktorego komork^ wiodq.cq^ by! Wydzial Operacyjny 
KW PSP, 

33 Nr okreslaj^cy: funkcj^/zadanie/podzadanie/dzialanie. 
3M.024/11.876. 
35 627/10.318, 
36 W przypadku 20.1.1,9, takze dane wlasne WPS. 
3^ System Wspomagania Decyzjl - Systemy Teleinformatyczne. 
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Zgodnie z kartami miemikow sporz^dzonymi w lutym 2014 r., dIa trzech miernikow z WPS 
tryb i termin pomiaru okreslono na okresowy kwartalny, dla miernika z WBiZK odpowiednio 
na okresowy roczny, a dla KW PSP - c i ^ l y polroczny. [Dowod: akta kontroli str. 445-457] 

Dane o wartosci i realizacji miernika KW PSP przekazata do WFiB w dniu 25 sierpnia 
2014 r. (zgodnie z zarz^dzeniem Wojewody z dnia 12 sierpnia 2013 r.). Poiroczna wartosc 
osi^ni^tego miernika wyniosia 7,73% (485/6267). W ramach poniesionych naktadow 
zmniejszyla si? liczba poszkodowanych oraz wielkosc strat materialnych. W ocenie 
KW PSP wplyw na odchyienie miernika mogla miec lepsza skutecznosc dzialah 
prowadzonych przez ratownikow. [Dowod: akta kontroli str. 458-468] 

WBiZK sprawozdanie ztozyl w dniu 28 sierpnia 2014 r., tj. 3 dni po termlnie wynikaj^cym 
z WW. zarz^dzenia). Poiroczna wartosc miernika wyniosia 0, poniewaz do dnia 30 czerwca 
2014 r. do WBiZK nie wplyn^ly z j.s.t. rozliczenia kohcowe kosztow zadah informuj^cych 
0 zakonczeniu realizowanych zadah w ramach przyznanych kwot dotacji. [Dowod: akta 
kontroli str. 231-243,469-485] 
WPS sprawozdania ziozyl w dniu 29 sierpnia 2014 r, tj. 4 dni po tenninie. Podano w nich 
poziom finansowania zadan, natomlast odnosnie realizacji miemikow na poziomie 
podzadari podano liczb^ wyplaconych swiadczeh z zaznaczeniem, ze z danych za 
1 polrocze trudno przewidziec efekty kohcowe. [Dowod: akta kontroli str. 486-498] 
Powodami nledotrzymania terminu ziozenia sprawozdari byly: 
- w przypadku WBiZK n/eobecnosc pracowm'ka meryfofycznego odpowiedz/a/nego za 

realizacji budzetu i sprawozdawczosc (wyjasnienia Urszuli Rzohcy, Zast^pcy 
Dyrektora WBiZK); 

- w przypadku WPS zmniejszona liczba pracownikow w okresie 18-29 sierpnia 2014 r. 
z powodu uriopu macierzyhskiego pracownika oraz okresu uriopow wypoczynkowych 
(wyjasnienia Renaty Segiecinskiej, Dyrektora WPS). [Dowod: akta kontroli str. 592-598] 

Cztery z pi^ciu badanych miemikow zostaly osi^ni^te. W przypadku miernika Liczba 
wyplaconych swiadczen rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyplacono mniejsz^ liczb? 
swiadczeh o 245.338, pomimo iz preferowany trend wartosci miernika wskazano jako 
rosn^cy. Jednoczesnie jako zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika podano m.in. 
wzrost bezrobocia, wi^ksze ubostwo, wzrost liczby osob niepelnosprawnych, ktore powinny 
sprzyjac realizacji miernika. [Dowod: akta kontroli str. 445-498, 525-531] 

Dyrektor WPS wyjasniia, ze faktycznie wyplacono 2.448.324 swiadczen, a miemik 
zrealizowano w 94,33%. W ziozonym sprawozdaniu nie uj?to liczby wyplaconych swiadczeh 
z tytulu zasilkow dla opiekunow, ale zostanie ziozona stosowna korekta do rocznego 
sprawozdania Rb-BZI. W pozostatej cz^sci miernik nie zostal wykonany ze wzgl^du na 
zmian? przepisow dotycz^cych przyznawania swiadczeh, np. nie wszystkie osoby, ktore 
utracily swiadczenie piel^gnacyjne mogly si§ starac o wyrownanie zasUku dla opiekuna. 
Ponadto wyjasniia, ze klasyfikacja budzetu zadaniowego przypisana do realizacji 
wojewodom nie uwzgl^dniala odr^bnego dzialania, do ktorego mozna byloby przypisac 
zasiiek dia opiekunow, wobec powyzszego ujmowany byl on w dzialaniu 13.4.1.1. 
Ministerstwo Pracy i Poiityki Spoiecznej nie utworzylo nowego dzialania uwzgl?dnia]^cego 
wypiat? swiadczeh z ww. tytulu. W dzialaniu 13.4.1.1. ujmowane byly swiadczenia rodzinne 
i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, a poniewaz waainkiem wyplaty zasiiku dla 
opiekunow bylo pobieranie wczesniej swiadczenia piel^gnacyjnego, ktore wygaslo z mocy 
prawa z dniem 1 lipca 2013 roku, klasyfikacja tego zadania zostala przez Wydzial uj^ta 
wlasnie w tym dzialaniu. WPS monitoruje realizacji powyzszych zadah dla kazdego 
z osobna (tj.: swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiiki dla 
opiekunow) na podstawie weryfikacji danych sporz^dzanych przez poszczegolne j.s.t. 
Odnosnie zidentyftkowanych ryzyk w Karcie n)iernika na 2015 r. sprostowano pomylk^^e 
[Dowod: akta kontroli str. 595-598, 749-753] 

Polroczny i roczny monitoring miernikow stwarzal mozliwosc wykorzystania ich do 
podejmowania ewentualnych dzialah w celu zarz^dzania kluczowymi ryzykaml 

33 Jako zidentyfikowane ryzyka niewykonania miemika wplsano: zmniejszenle bezrobocia, 
zmniejszenie ubostwa, zmnlejszenie liczby osob niepelnosprawnych. 
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uniemozliwiaj^cymi osi^ni^cie zaplanowanego rezultatu. Przyj^te do analizy mierniki b^dz 
zostaly osi^ni^te (cztery z nich), b^dz nieosi^ni^cie miernika wynikalo z czynnikow 
zewn^trznych (zmiana przepisow prawa w trakcie 2014 r.). Przyj§te w SUW procedury 
(w tym: dostarczane przez poszczegolne wydzialy i jednostki podlegie sprawozdania 
w zakresie m,in. kwot planowanych i wydatkowanych oraz efektow rzeczowych, a takze 
system monitorowania miernikow) byiy spojne ze standardami okreslonymi w Komunikacie 
nr 23 Ministra Finansow z dnia 16 grudnia 2009 r, w sprawie standardow kontroli zarz^dczej 
dla sektora finansow publlcznych^^, zwiaszcza takimi jak: okreslanie celow i zadari, 
monitorowanie i ocena ich realizacji; identyfikacja ryzyka; analiza ryzyka; reakcja na ryzyko; 
dokumentowanie systemu kontroli zarzqdczej; nadzor; biez^ca informacja; komunikacja 
wewn^trzna. [Dowod: akta kontroli str, 231-254, 355-357,445-498, 511-524,595-598] 

Ustalone W dzialalnosci kontroiowanej jednostki dotycz^cej badanego wyzej zakresu nle stwierdzono 
nieprawldlowosci nleprawidlowosci. 

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

Opis stanu Badaniem obj?to prawidlowosc sporz^dzenla jednostkowych rocznych sprawozdah 
faktycznego budzetowych SUW za rok 2014 (dysponenta III stopnia): 

- 0 stanie srodkow na rachunkach bankowych pahstwowych jednostek budzetowych 
(Rb-23); 

- z wykonania planu dochodow budzetowych (Rb-27); 
- z wykonania planu wydatkow budzetu paristwa (Rb-28}; 
- z wykonania planu wydatkow budzetu paristwa w zakresie programow realizowanych ze 

srodkow pochodz^cych z budzetu UE oraz niepodlegaj^cych zwrotowi srodkow 
z pomocy udzielanej przez pahstwa czlonkowskie EFTA, z wyl^czeniem wydatkow na 
Wspoln^Polityk^ Roln^ (Rb-28 Programy); 

- z wykonania planu wydatkow budzetu srodkow europejskich, z wyi^czeniem wydatkow 
na reaiizacj? Wspolnej Polityki Rolnej (Rb-28 UE). 

Zbadano takze sprawozdania finansowe za IV kwartal 2014 r. o stanie: 
- naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych (Rb-N); 
- zobowi^zari wediug tytulow dluznych oraz por^czeh i gwarancji (Rb-Z). 
Sprawozdania zostaly sporz^dzone w tenninach okreslonych w rozporz^dzeniach Ministra 
Finansow z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej''° i z 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdari jednostek sektora finansow publicznych w zakresie operacji 
finansowych'". 
Sprawozdania te zostaly sporz^dzone rzetelnie i przekazujq^ prawdziwy obraz dochodow 
i wydatkow, a takze naleznosci i zobowi^zari w 2014 r. Wykazane w nich dane wynikaly 
z ewidencji ksi^gowej. [Dowod: akta kontroli str. 1669-1690,1790-1827,1913-1924] 

Wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-23 dochody wykonane i przekazane na rachunek 
biezqcy budzetu pahstwa wyniosly 27.732.303,03 zl i byiy zgodne z kwot^ wykazan^ 
w sprawozdaniu Rb-27. Wydatki wykazane zostaiy w kwocie 53.572.089,64 zi i byiy rowne 
kwocie uj^tej w sprawozdaniu Rb-28. [Dowod: akta kontroli str. 1669-1690,1790-1792] 

Przedstawiona w rocznym sprawozdaniu Rb-27 kwota dochodow wykonanych za 2014 r. 
(27.732.303,03 zi) byla zgodna z ewidencjq^ ksî gowc^, tj. z zapisami na koncie 130 
Rachunek dochodow budzetowych. Analityczna ewidencja zrealizowanych dochodow 
budzetowych, pnawadzona w systemie finansowo-ksi^gowym do konta 130, uwzgl^dniaia 
podziaiki klasyfikacji budzetowe] (dzial, rozdzial, paragraf). [Dowod: akta kontroli str. 1669-
1681,1701] 

Kwota wydatkow ogolem za 2014 r. wykazana w rocznym sprawozdaniu Rb-28 
(53.572.089,64 zl) byla zgodna z zapisami na koncie 130 po stronie Ma i kwotg^ srodkow 
otrzymanych w 2014 r. z Mintsterstwa Finansow. Analityczna ewidencja zrealizowanych 

39 Dz. Urz. MF Nr15, poz. 84. 
^0 Dz, U.z2014r., poz.119. 
"1 Dz. U, Nr43, poz, 247 ze zm. 
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wydatkow budzetowych, prowadzona do konta 130, uwzgl^dniata podziaiki klasyfikacji 
budzetowej (dzial, razdzial, paragraf). [Dowod: akta kontroli str. 1682-1690] 

Kwoty wydatkow wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28 Programy byiy zgodne 
z odpowiednimi wydatkami uj^tymi w sprawozdaniu Rb-28 w zakresie wspotfinansowania 
krajowego oraz wspolfinansowania z budzetu Unii Europejskiej, czasowo finansowanymi 
w ramach budzetu panstwa, [Dowod: akta kontroli str. 1682-1690,1793-1797] 

Kwoty wydatkow wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28 UE byty zgodne z planem 
finansowym jednostki oraz wynikaiy z ewidencji prowadzonej na koncie 227 Rozliczenie 
wydatkow z budzetu srodkow europejskich. [Dowod: akta kontroli str. 1798-1804] 

Wykazana w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N kwota naleznosci ogolem w wysokosci 
30,511.845,65 z\ wynikala z ewidencji na kontach analitycznych do kont 221 Naleznosci 
z tytufu doctiodow budzetow i 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcarrii. [Dowod: akta 
kontroli str. 1673-1679,1805-1812] 

W SUW nie wyst^iiy zobowi^zania wymagalne oraz zobowi^zania z tytulu papierow 
wartosciowych, zaci^ni^tych kredytow i pozyczek oraz przyj^tych depozytow, podlegajqce 
wykazaniu w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z. [Dowod: akta kontroli sir. 1813-1816] 

Badanie w rocznego sprawozdania z wykonania wydatkow budzetu pahstwa oraz budzetu 
srodkow europejskich w ukiadzie zadaniowym (Rb-BZI) wykazalo, ze kwoty wydatkow 
wykazane w tym sprawozdaniu byly zgodne z zapisami na kontach: 990 - Plan finansowy 
wydatkow budzetowych w ukiadzie zadaniowym, 982 - Plan finansowy wydatkow srodkow 
europejskich, 227 - rozliczenie wydatkow z budzetu srodkow europejskich. Sprawozdanie 
przekazuje prawdziwy i rzeteiny obraz realizacji zadan ustanowionych w ukiadzie 
zadaniowym budzetu, a takze wiarygodne wartosci kohcowe miernikow. Sprawozdanie 
zostalo sporz^dzone w tenninie okreslonym w rozporz^dzeniu Ministra Finansow 
z 28 gnjdnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej w ukiadzie zadaniowym'*^. 
[Dowod: akta kontroli str. 1817-1827] 

Kwoty wykazane w t^cznym sprawozdaniu rocznym Rb-BZI byly zgodne z danymi 
wynikaj^cymi ze sprawozdari jednostkowych. Wydatki zwi^zane z realizacja wyplat zasiiku 
dia opiekunow osob niepelnosprawnych (wprowadzonego ustaw^ o ustaleniu i wypiacie 
zasiikow d!a opiekunow okreslajqc^ warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypiacania 
zasiiku dia opiekuna osobom, ktore utraclly prawo do swiadczenia piel^gnacyjnego z dniem 
1 lipca 2013 r. w zwi^zku z wygasni^ciem z mocy prawa decyzji przyznaj^ce] prawo do 
swiadczenia piel^gnacyjnego) byiy ujmowane w dzialaniu 13.4.1.1 Swiadczenia rodzinne 
i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego. 
Po terminie okreslonym w zai^czniku nr 3 do rozporz^dzenia w sprawie sprawozdawczosci 
budzetowej w ukiadzie zadaniowym''^, do SUW (jako dysponenta glownego) wplyn^ly dwa 
z 13 sprawozdah jednostkowych Rb-BZI. Pr2yczyn^ przekazania przez Wojewodzki 
Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach i Wojewodzki Inspektorat Jakosci Handlowej 
Artykulow Rolno-Spozywczych w Kielcach sprawozdah z przekroczeniem terminu byla 
ograniczona dost^pnosc do platformy ePUAP''^. 
Wszystkie sprawozdania l^czne zostaiy przekazane terminowo do Ministerstwa Finansow 
oraz do GUS (sprawozdania Rb-Z i Rb-N) w wersji elektronicznej oraz papierowej. [Dowod: 
akta kontroli str. 736-740,746-748,1828,1835-1844,1913-1924] 

Analizie (w zakresie obowi^zuj^cych procedur, dokumentacji ksi^gowej oraz 
sprawozdawczosci) poddano operacje gospodarcze dotycz^ce mandatow karnych, 
dochodow z tytuiu nienaleznie pobranych swiadczeh, opiat? legalizacyjn^ fakturowanie 
oraz wyplat? delegacji siuzbowych. W jej wyniku stwierdzono, iz kontrola zarz^dcza jest 
skuteczna. Stwierdzono tez, ze mechanizmy kontroli zarz^dczej powinny w powyzszym 
zakresie zapobiec istotnym nieprawidlowosciom. [Dowod: akta kontroli str. 162-230, 280-
311,315-354, 356-357] 

^2 Dz. U. Nr 298, poz. 1766, 
""3 314 dni po terminie. 

Elektroniczna Platforma Usiug Administracji Publicznej, 
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Ustalone 
nieprawidlowosci 

Sprawowanie nadzom nad czynnosciami kontroinymi dotyczicymi rachunkowosci 
i sprawozdawczosci reguluj^ dokumenty z Wykazu dokun^entow zwiqzanych z kontrol^ 
zarzqdcz^ w SUW znajduj^ce si? pod obszarem Mechanizmy kontroli, w tym takze Plan 
Audytu Wewn^trznego na rok 2014 z uwzgi^dnieniem wszystkich obszarow ryzyka, 
W 2014 r. Zespol Audytu Wewn^trznego nie przeprowadzal kontroli dotyczipych 
rachunkowosci i sprawozdawczosci. [Dowod: akta kontroli str. 25, 30-33,150-161] 

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki dotycz^cej badanego wyzej zakresu nie stwierdzono 
nieprawidlowosci. 

IV. Pozostate informacje i pouczenia 
Wystipienie pokontrolne zostato sporz^dzone w dwoch egzemplarzach; jeden dia 
kierownika jednostki kontrolowanej, dmgi do akt kontroli. 

Prawo zgloszenia Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 gaidnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli''^ 
zastrzezen kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo zgloszenia na pismie 

umotywowanych zastrzezen do wystqpienia pokontrolnego, w tenninie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zastrzezenia zglasza si? do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

W przypadku wniesienia zastrzezen do wystqpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy si? od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu zastrzezen w catosci lub 
zmienionego wystqplenia pokontrolnego. 

Kielce, dnia'/*? kwietnia 2015 r. 

Kontrolerzy 

Agnieszka Olejarz 
Specjalista kontroli pahstwowej 

Najwyzsza Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

Dyrektor 
Grzegorz Walendzik 

Joanna Witkowska 
Starszy inspektor kontroli pahstwowej 

Arkadiusz Pawlik 
Specjalista kontroli pahstwowej 

' ' s Dz. U.z2012r.,poz. 82 ze zm, 
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