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WSTĘP
Budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek
organizacyjnych podległych Wojewodzie – jako dysponentowi części budżetowej oraz
dotacje, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządu
województwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie
zadań własnych.
Planowanie dochodów i wydatków przebiegało w kilku etapach.
 Pierwszy etap polegał na opracowaniu zadań rzeczowych finansowanych z budżetu
Wojewody Lubuskiego
 Drugi etap to przygotowanie projektu dochodów i wydatków na podstawie wstępnego
limitu wydatków dla części 85/08 (województwo lubuskie) oraz zgodnie z przyjętymi
przez Radę Ministrów wskaźnikami makroekonomicznymi.
Na finansowanie poniższych zadań kwoty wydatków zostały określone przez Ministra
Finansów lub ministrów resortowych:
1) zadania związane z oświatą i wychowaniem - 7.292 tys. zł – limit ustalony przez

Ministra Edukacji Narodowej,
2) zadania obronne – 352 tys. zł – limit ustalony przez Ministra Obrony Narodowej,
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28.157 tys. zł,
4) zadania zespołów ratownictwa medycznego – 66.223 tys. zł,
5) finansowanie

przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy

autobusowe dopłat z tytułu ulgowych i bezpłatnych przejazdów – 25.933 tys. zł,
6) zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – 4.600 tys. zł,
7) uzupełnienie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych

i odpraw emerytalnych – 235 tys. zł,
8) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia

emerytalne

i

rentowe

z

ubezpieczenia

społecznego

-

323.367 tys. zł,
9) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 671 tys. zł,
10) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15.806 tys. zł,
11) realizacja zadań wynikających z ustawy z 11.02.2016 r. „O pomocy państwa

w wychowaniu dzieci” – 445.298 tys. zł,
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12) dodatkowe środki na wynagrodzenia oraz związane z wynagrodzeniami –

10.917 tys. zł, w tym 2.151 tys. zł dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Państwowej Straży Pożarnej.

DANE OGÓLNE
Budżet Wojewody Lubuskiego w 2016 roku był realizowany w oparciu o ustawę budżetową
z 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278).
Określone w ustawie wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wyniosły
1.245.315 tys. zł, natomiast dochody 52.929 tys. zł.
Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

Grupa wydatków

1
1. Dotacje
2. Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
3. Wydatki bieżące
4. Wydatki majątkowe
5. Współfinansowanie
projektów z udziałem
środków UE
RAZEM

Plan
wg ustawy
budżetowej
w tys. zł

Udział
%w
kwocie
razem

Plan na
31.12.16 r.
w tys. zł

Udział
%w
kwocie
razem

Wykonanie
w tys. zł

Udział
%w
kwocie
razem

%
wykonania
6:4

2
1 103 126

3
88,6

4
1 348 139

5
87,2

6
1 326 099

7
87,3

8
98,4

1 265

0,1

1 606

0,1

1 603

0,1

99,8

119 190

9,6

124 249

8,0

121 351

8,0

97,7

8 256

0,6

63 714

4,1

63 165

4,2

99,1

13 478

1,1

9 616

0,6

6 760

0,4

70,3

1 245 315

100,0

1 547 324

100,0

1 518 978

100,0

98,2

Poniżej graficzne przedstawienie wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego w grupach
ekonomicznych według planu na dzień 31 grudnia 2016 r.:
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Zmiany planu wydatków.
W ciągu roku budżetowego 2016 plan wydatków części 85/08 – województwo lubuskie został
zwiększony o środki pochodzące z rezerw celowych w łącznej kwocie 301.778 tys. zł.
Ponadto w wyniku przeniesienia wydatków z części 42 – Sprawy wewnętrzne do części
budżetu Wojewody Lubuskiego, plan zwiększył się dodatkowo o 231 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wydatków budżetu Wojewody wyniósł 1.547.324 tys. zł.
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Dodatkowe środki zostały przeznaczone m.in. na:


realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację
zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 49.565 tys. zł,



dofinansowanie zasiłków okresowych - 7.127 tys. zł,



dofinansowanie zasiłków stałych – 25.142 tys. zł,



dofinansowanie zdania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.974 tys. zł,



dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 40.015 tys. zł,



sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
– 7.735 tys. zł,



dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów –
12.470 tys. zł,



zwrot

części

podatku

akcyzowego,

zawartego

w

cenie

oleju

napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa
lubuskiego – 26.170 tys. zł,


dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych
dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na
realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych

–

18.750 tys. zł, w tym na realizację zadań w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej –
2.851 tys. zł,


dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt – 2.539 tys. zł,



dofinansowanie zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” – 34.636 tys. zł,



dofinansowanie bieżących zadań własnych Województwa Lubuskiego w zakresie
budowy,

przebudowy,

remontu,

utrzymania,

ochrony

i

zarządzania

drogami

wojewódzkimi – 26.258 tys. zł,


dofinansowanie zadania pn.: ”Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu
zachodniej części Miasta Gorzowa Wlkp." – 8.900 tys. zł.
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Realizacja wydatków w 2016 r.
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 rok wyniósł 1.547.324 tys. zł. Realizacja zamknęła
się w kwocie 1.518.978 tys. zł, co stanowi 98,2 %.
W poniższej tabeli ujęto wydatki według działów klasyfikacji budżetowej:

w tys. zł

Dział

Plan wg
ustawy
budżetowej

Dodatkowe
środki
z rezerw
celowych

Dodatkowe
środki
z rezerwy
Wojewody

Plan
na 31
grudnia
2016 r.

Wykonanie
na 31
grudnia
2016 r.

% 6:5

1

2

3

4

5

6

7

44.409

50.850

346

95.605

92.096

96,3

050 Rybołówstwo i rybactwo

1.706

0

0

1.706

1.362

79,8

500 Handel

3.227

0

135

3.362

3.362

100,0

30.176

61.367

50

91.593

89.115

97,3

1.659

3.040

0

4.699

3.871

82,4

710 Działalność usługowa

11.929

0

8

11.937

11.926

99,9

750 Administracja publiczna

51.075

1.192

241

52.508

51.290

97,7

352

0

0

352

340

96,6

75.744

749*

20

76.513

76.019

99,4

755 Wymiar sprawiedliwości

0

2.596

0

2.596

2.573

99,1

756 Dochody od osób prawnych

0

405

0

405

405

100,0

758 Różne rozliczenia

1.360

3.484

-800

4.044

3.484

86,2

801 Oświata i wychowanie

5.473

48.640

0

54.113

53.242

98,4

851 Ochrona zdrowia

126.400

67

0

126.467

121.956

96,4

852 Pomoc społeczna

877.382

101.382

0

978.764

966.957

98,8

2.894

5.560

0

8.454

8.140

96,3

1.819

13.430

0

15.249

13.889

91,1

6.050

9.247

0

15.297

15.296

100,0

2.721

0

0

2.721

2.716

99,8

939

0

0

939

939

100,0

1.245.315

302.009

0

1.547.324

1.518.978

98,2

010 Rolnictwo i łowiectwo

600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa

752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
925 Ogrody botaniczne
razem

*w tym 231 tys. zł to środki przeniesione z części 42 – Sprawy wewnętrzne
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DOTACJE W BUDŻECIE WOJEWODY LUBUSKIEGO
Dotacje na zadania bieżące w budżecie Wojewody Lubuskiego stanowią największą grupę
wydatków. Według planu na koniec 2016 roku stanowiły one 87,2 % ogółu wydatków.
Wydatki tej grupy ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnęły wysokość
1.348.139 tys. zł , natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 1.326.099 tys. zł.
Struktura dotacji na zadania bieżące przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
1

Dotacje dla jednostek
samorządu terytorialnego
z tego:
1) gminy
2) powiaty
3) samorząd województwa
2 Pozostałe dotacje
w tym:
ratownictwo medyczne

Razem dotacje

Wykonanie w tys. zł

Wykonanie/plan
w%

1.277.978

1.256.235

98,3

1.042.521
153.689
81.768
70.161

1.028.836
148.060
79.339
69.864

98,7
96,3
97,0
99,6

66.486

66.442

99,9

1.348.139

1.326.099

98,4

Plan w tys. zł
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Dotacje przekazywane na zadania realizowane przez gminy.
Na zadania realizowane przez gminy województwa lubuskiego przekazano łącznie
1.028.836 tys. zł. Kwota powyższa uwzględnia dokonane przez gminy zwroty
niewykorzystanych środków.
Największe kwoty dotacji przekazano na następujące zadania realizowane przez gminy:
1. Świadczenie wychowawcze.
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie program Rodzina 500 plus, wprowadzający
nowe świadczenie wspierające rodziny z dziećmi – świadczenie wychowawcze.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych. W 2016 r. środki finansowe przeznaczone były na wypłatę przez gminę
świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) oraz 2% koszty
obsługi tego zadania.
W okresie kwiecień – grudzień 2016 r. złożono 74.808 wniosków o ustalenie prawa do
pobierania świadczenia wychowawczego i wypłacono 847.452 świadczenia w formie
pieniężnej, zaś 152 świadczenia przekazano w formie rzeczowej lub opłacania usług.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. realizacją przez gminy zadania wynikającego z ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmowały się 353 osoby.
Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 436.507 tys. zł. Decyzją Wojewody
Lubuskiego zablokowano środki finansowe w wysokości 1.731 tys. zł. Blokada wynikała
z mniejszej liczby osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego oraz znaczną
liczbą nierozstrzygniętych spraw, w związku z przekazaniem do Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w celu ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego. Do gmin przekazano kwotę 434.767 tys. zł.
Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 430.245 tys. zł.
Zwrot środków w wysokości 4.522 tys. zł związany był przede wszystkim
z zaplanowaną przez jednostki rezerwą środków przeznaczoną na wypłatę świadczeń
przekazanych do ROPS w celu ustalenia, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego. Do końca 2016 r. liczba pozytywnych decyzji
Marszałka Województwa przyznających świadczenia wychowawcze była mniejsza
niż pierwotnie planowane przez jednostki do realizacji w 2016 r. Na kwotę zwrotu
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składają się również nienależnie pobrane świadczenia, niepobrane świadczenia oraz
koszty obsługi.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Są to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162 ze zm.).
W 2016 r. środki przeznaczone były na wypłatę: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
świadczenia rodzicielskiego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych.
Ponadto pokrywane były wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów, a także związane
z kosztami obsługi wyżej wymienionych zadań.
W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 322.567 tys. zł. Na dzień
31 grudnia 2016 r. plan wyniósł 371.633 tys. zł, do gmin przekazano 371.362 tys. zł.
Wykonanie wydatków na koniec 2016 r. wyniosło 370.209 tys. zł, czyli 99,62% całości
planu, i było o 14,96% wyższe niż w 2015 r.
Główną przyczyną wzrostu wydatków na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych była
w dalszym ciągu rosnąca liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
jak również jego wyższa kwota – od stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrosło
do kwoty 1.300 zł, co spowodowało wzrost wydatków o 15,28% w porównaniu do roku
poprzedniego. Duży wpływ na większe wykonanie wydatków w 2016 r. w porównaniu do
2015 r. miało również zwiększenie wydatków na wypłatę specjalnego zasiłku
opiekuńczego – w porównaniu do roku poprzedniego wydatki na ten cel były o 36,27%
wyższe. Poza tym od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowe świadczenie –
świadczenie

rodzicielskie,

co

zwiększyło

wydatki

o

ponad

25.500

tys.

zł,

a średniomiesięczna liczba osób pobierających ww. świadczenie w 2016 r. wyniosła 2.313
osób. Ponadto w związku z wejściem w życie od 1 kwietnia br. Programu „Rodzina 500
plus” zauważono większe zainteresowanie uzyskiwaniem świadczeń rodzinnych – przy
okazji składania wniosków o świadczenie wychowawcze część rodziców dowiadywała się
o możliwości otrzymywania zasiłku na dzieci, a osiągany dochód pozwolił na korzystanie
z tej formy wsparcia. Ogólna kwota wypłacanych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
11

w województwie lubuskim wyniosła w 2016 r. ponad 108.661 tys. zł i była o 15%
większa niż w 2015 r.
Wzrost wydatków związany był również z podwyższeniem wysokości niektórych
świadczeń rodzinnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015
r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości
świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238).
3. Zasiłki stałe.
Dotacje przeznaczane są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla osób pełnoletnich
samotnie gospodarujących, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej oraz pełnoletnich osób pozostających w rodzinie, niezdolnych do
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód na osobę
w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Gminy otrzymują z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie ww. zadania
własnego, tj. wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).
Plan dotacji według ustawy budżetowej wynosił 22.500 tys. zł. Decyzjami Ministra
Finansów Wojewoda otrzymał dodatkowe środki z rezerw celowych budżetu państwa
w ogólnej kwocie 25.142 tys. zł. Zarówno środki z budżetu Wojewody, jak i środki
otrzymane z rezerwy celowej zostały wykorzystane niemal w 100%.
4. Wychowanie przedszkolne.
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano rezerwy
celowej budżetu państwa środki w łącznej kwocie 40.015 tys. zł.
Realizacja na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 39.998 tys. zł.
Kwota dotacji zastała naliczona w oparciu o dane z bazy Systemu Informacji Oświatowej
(SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (2015).
Dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gminy
mogły przeznaczyć wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, związanych z realizacją
tego zadania. Rozliczenie wykorzystania dotacji następowało w oparciu o dane z bazy
SIO wg stanu na dzień 30 września 2016 r. Gminy, w których zmniejszyła się liczba
dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, zobowiązane były do zwrotu
środków pobranych w nadmiernej wysokości.
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5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne

i rentowe.
Gminy otrzymują dotację na dofinansowanie zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa, tj. 50% różnicy między kryterium dochodowym
a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem rodziny.
Środki zaplanowano w kwocie 21.000 tys. zł. Z rezerwy celowej budżetu państwa
decyzjami Ministra Finansów pozyskano łącznie 9.348 tys. zł.
Do jednostek przekazano ogółem 28.643 tys. zł, z czego jednostki zwróciły kwotę
173 tys. zł jako niewykorzystane środki. Ogółem wykonanie wyniosło 93,81% planu po
zmianach. Niepełne wykorzystanie środków związane jest ze zmniejszającą się liczbą
osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.
6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
Środki w całości pozyskano z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 26.170 tys. zł.
W roku 2016 ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 13 615 producentów rolnych,
ilość litrów oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej 25 037 083,14 l natomiast
powierzchnia użytków na której obniżono koszty produkcji rolnej to 373 413,68 ha.
Celem realizacji zadania jest obniżenie kosztów produkcji rolnej poprzez dopłatę do
paliwa rolniczego. Powierzchnia użytków rolnych na której obniżono koszty produkcji
rolnej w roku 2016 wyniosła 374 000 ha.
7. Realizacja programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
oraz młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, z uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia
i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w
podeszłym wieku, chorych i osób niepełnosprawnych. Środki przekazywane gminom
przeznaczone są na pomoc w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia
rzeczowego.
W ramach realizacji Programu w roku 2016 wydano łącznie 2.554.341 posiłków,
w których 98,22% stanowiły gorące dania. Koszt jednego posiłku w 2016 roku podrożał
w stosunku do 2015 roku o 0,17 zł i wyniósł 4,72 zł.
Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 17.849 rodzin składających się z 40.757 osób
przyznając im łącznie w ramach Programu 108.621 zasiłków celowych. Średnia kwota
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jednego zasiłku wyniosła 155,21 zł. Natomiast pomocą w formie świadczenia rzeczowego
objęto 560 rodzin, składających się z 1.238 osób.
Na realizację zadania w ustawie budżetowej zaplanowano środki w wysokości
15.806 tys. zł. W ciągu roku budżetowego pozyskano środki z rezerwy celowej w kwocie
4.974 tys. zł.
Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 19.869 tys. zł, tj. 95,62% planu
i było niższe o 9% niż wykonanie w 2015 r. Spadek poziomu wydatków w 2016 r.
w porównaniu do 2015 r. wynika gównie z poprawy sytuacji finansowej mieszkańców
woj. lubuskiego i związanej z tym zmniejszeniem liczby osób objętych wsparciem w
ramach programu.
8. Pomoc materialna dla uczniów.
Środki pozyskane z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 12.470 tys. zł
przeznaczone były na realizację wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów
w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Program ten stwarza podstawy dla
polityki pomocy materialnej świadczonej uczniom, których sytuacja materialna i życiowa
może spowodować zagrożenie zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, ograniczenie aspiracji

edukacyjnych, odstąpienie od edukacji na

wyższych poziomach nauczania. Stypendium może być przeznaczone na całkowite lub
częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania, a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Wielkość dotacji na
wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla każdej z gmin jest obliczana zgodnie
z algorytmem zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom oraz
sposobu ustalani wysokości tej dotacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 36, poz. 319). Wydatkowano
kwotę 11 337 tys. zł. Różnica wynika z mniejszej liczby uczniów uprawnionych do
skorzystania z pomocy, w stosunku do liczby przewidywanej, ustalonej na podstawie
danych statystycznych, z powodu przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania świadczeń. Stypendium szkolne otrzymało 23 820 uczniów, natomiast
zasiłków szkolnych – 258 uczniów.
Ponadto do gmin przekazano środki na m.in. następujące zadania:


zadania realizowane przez Urzędy Gmin z obszaru spraw obywatelskich – 9.323 tys. zł,
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zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

-

2.456 tys. zł,


środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe – 7.005 tys. zł,



ośrodki wsparcia - 10.325 tys. zł,



składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej – 8.585 tys. zł,



ośrodki pomocy społecznej – 8.990 tys. zł.

Dotacje przekazywane na zadania realizowane przez powiaty
Na zadania realizowane przez powiaty województwa lubuskiego przekazano łącznie
148.060 tys. zł. Kwota powyższa uwzględnia dokonane przez

powiaty zwroty

niewykorzystanych środków.
Największe kwoty dotacji przekazano na następujące zadania realizowane przez
powiaty:
1. Bieżące funkcjonowanie Powiatowych/Miejskich Komend Państwowej Straży
Pożarnej.
Środki w łącznej kwocie 66.271 tys. zł przekazane były na wydatki płacowe wraz
z pochodnymi, świadczenia dla funkcjonariuszy: brak lokalu, dopłaty do wypoczynku
i przejazdu na koszt MSWiA, zasiłki na zagospodarowanie, koszty nauki, ekwiwalenty
i równoważniki remontowe,

zakup materiałów, energii, opłaty i usługi, remonty,

przeglądy, zakup wyposażenia i sprzętu.
2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Dotacja przekazywana do powiatów przeznaczona jest na opłacanie składki zdrowotnej za
osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), tzn. za:
 bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu,
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 dzieci

przebywające

w

placówkach

pełniących

funkcje

resocjalizacyjne,

wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,


uczniów w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie podlegających obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Plan na dzień 31.12.2016 r. wynosił 26.923 tys. zł, wykonanie wydatków 22.495 tys. zł.
Decyzją Wojewody zablokowano kwotę 4.000 tys. zł.
3. Domy pomocy społecznej.
Dotacja z budżetu Wojewody przekazywana jest powiatowi prowadzącemu lub
zlecającemu prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci przed dniem
1 stycznia 2004 r. lub osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Dotacja w
woj. lubuskim przekazywana jest do 12-tu powiatów na dofinansowanie utrzymania
23 domów pomocy społecznej. W ciągu roku, z powodu zmniejszającej się liczby
mieszkańców uprawnionych do dotacji oraz z uwagi na różnicę pomiędzy kwotą ustalonej
dotacji na uprawnionego mieszkańca dla województwa a miesięcznym kosztem
utrzymania pomniejszonym o dochody uzyskane z odpłatności za pobyt w domu,
powstały oszczędności, o które skorygowano plan. W grudniu 2016 r. dotację przekazano
na 808 osób uprawnionych do dotacji, natomiast przy dokonywaniu podziału do ustawy
budżetowej na 2016 r. osób tych było 853.
W porównaniu do stanu na dzień 30 listopada 2015 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się
o 62 osoby, czyli o 7%.
Plan dotacji według ustawy budżetowej 2016 r. wynosił 22.525 tys. zł. Z rezerwy celowej
budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 1.269 tys. zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Dodatkowe środki
finansowe wraz z oszczędnościami (w sumie: 2.080 tys. zł) przekazano w listopadzie
do 12 powiatów dla 23 domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie
województwa lubuskiego z przeznaczeniem na ww. cel, a w przypadku środków
pochodzących z oszczędności – z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej
działalności domów pomocy społecznej, w szczególności na zrekompensowanie
wynagrodzeń.
4. Realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty
stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Z dniem 1 kwietnia 2016 r., w ramach programu „Rodzina 500 plus”, wprowadzone
zostało

nowe

świadczenie

-

dodatek
16

wychowawczy.

Finansowanie

dodatku

wychowawczego oraz kosztów jego obsługi w wysokości 1% otrzymanej dotacji, zgodnie
z zapisem art. 181 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat.
Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, tj. w kwocie 500 zł miesięcznie,
przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku
życia, umieszczone w rodzinie zastępczej.
Od początku trwania programu „Rodzina 500 plus” złożono 1.971 wniosków o ustalenie
prawa do pobierania dodatku wychowawczego i wypłacono 16.171 dodatków.
Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 8.065 tys. zł, wykonanie wydatków
8.009 tys. zł,
Ponadto do powiatów przekazano dotacje na realizację m.in. następujących zadań:


funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 4.963 tys. zł,



zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.581 tys. zł,



funkcjonowanie Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności –
3.302 tys. zł,



ośrodki wsparcia – 2.422 tys. zł.

Dotacje

przekazywane

na

zadania

realizowane

przez

samorząd

województwa
Na zadania realizowane przez samorząd województwa lubuskiego przekazano łącznie
79.339 tys. zł. Kwota powyższa uwzględnia dokonane zwroty niewykorzystanych środków.
Największe kwoty dotacji przekazano na następujące zadania realizowane przez
samorząd województwa:
1

Utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych
na potrzeby rolnictwa.
W ustawie budżetowej na 2016 rok na utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji
wodnych

podstawowych

dla

województwa

lubuskiego

zaplanowano

kwotę

8 035 tys. zł. Z rezerw celowych pozyskano środki w wysokości 15.612 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia realizacja wydatków wyniosła 100%. Środki zostały wykorzystane
w następujący sposób:


15 366 tys. zł na konserwację 2 251,038 km cieków tj. 56,06 % stanu ewidencyjnego
oraz naprawę i konserwację 42 budowli w tym m.in. jazów, przepustów, zastawek;
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2.494 tys. zł na konserwację 699,647 km wałów przeciwpowodziowych tj. 85,55%
stanu ewidencyjnego oraz konserwację 16 szt. przepustów wałowych;



34 tys. zł- na utrzymanie 3 zbiorników;

 514 tys. zł- pozostałe koszty w tym m.in.: koszty związane z niezbędnymi pracami
geodezyjnymi, z wykonaniem dokumentacji, ekspertyz, analiz i opinii;
 5.460 tys. zł na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące czynnych stacji pomp
mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej.
2

Finansowanie

ustawowych

uprawnień

do

ulgowych

przejazdów

środkami

publicznego transportu zbiorowego autobusowego.
Na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe
autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg na podstawie art. 8a
ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.)
zaplanowano kwotę 25.933 tys. zł. Do samorządu województwa lubuskiego przekazano
środki, zgodnie z otrzymanymi wnioskami, w wysokości 23.513 tys. zł. Kwota środków
niewykorzystanych wyniosła 2.420 tys. zł. Decyzją Wojewody została zablokowana.
W 2016 roku w województwie lubuskim sprzedano 710.114 sztuk biletów ulgowych
w tym 238.434 sztuk biletów ulgowych miesięcznych oraz 471.680 sztuk biletów
ulgowych jednorazowych. Przekazane środki na refundację kosztów związanych ze
stosowaniem ustawowych ulg wpłynęły na przeciętne obniżenie kosztów przejazdu
komunikacją publiczną o 51%.
3

Dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania
drogami wojewódzkimi.
Na powyższe zadanie pozyskano z rezerwy celowej budżetu państwa środki w kwocie
26.258 tys. zł. Do 31 grudnia 2016 r. przekazano samorządowi województwa w ramach
przedmiotowej dotacji 100 % środków zaplanowanych na ten cel. W 2016 roku
przedmiotową dotacją objęto 1.510 km dróg w województwie lubuskim.

4

Realizacja zadań w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej
Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1.670 tys. zł
przeznaczono na odbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Nysy Łużyckiej i Bobru.

5

Funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
Na działalność bieżącą oraz dofinansowanie kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj.
Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.
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Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych, Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej w Pszczewie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach przekazano łącznie
939 tys. zł.
6

Ośrodki adopcyjne
Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem
organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz prowadzeniem procedur
adopcyjnych. Środki finansowe przeznaczone są m.in. na zatrudnienie pracowników,
promowanie idei adopcji, prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, prowadzenie szkoleń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
prowadzenie szkoleń dla dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu
rodzinnego.
W 2016 r. na terenie województwa lubuskiego funkcjonowały 3 ośrodki adopcyjne, w tym
2 prowadzone przez samorząd województwa i 1 prowadzony na jego zlecenie. Ośrodek
Adopcyjny w Zielonej Górze i Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. w zakresie
prowadzenia procedur kwalifikacyjnych kandydatów do przysposobienia dziecka łącznie
przeprowadziły:
 117 wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka,
 209 badań psychologicznych kandydatów,
 6 szkoleń kandydatów do przysposobienia dziecka,
 3 szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
Przysposobiono 81 dzieci w procedurze krajowej oraz 12 dzieci w procedurze
zagranicznej.
Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 1.159 tys. zł, wykonanie
1.159 tys. zł,

19

Z budżetu części 85/08 – województwo lubuskie (budżet Wojewody Lubuskiego)
finansowane są również jednostki administracji zespolonej, Państwowa Straż Rybacka
oraz Lubuski Urząd Wojewódzki.
1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Plan wydatków na realizację zadań w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolnospożywczych wynosił ogółem 1.941 tys. zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota
1.932 tys. zł. Największe pozycje wydatków stanowią:


wynagrodzenia i pochodne – 1.617 tys. zł,



zakup materiałów i wyposażenia – 94 tys. zł. Środki przeznaczono głównie na:
zakup paliwa, materiałów biurowych, papieru, tuszy do drukarek i kserokopiarek,
środków do utrzymania czystości oraz sprzęt elektroniczny, w tym komputerowy
na potrzeby jednostki,



czynsz – 48 tys. zł,



zakup usług – 34 tys. zł. Wydatki dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych,
abonamentów RTV, wywozu śmieci, wykonania pieczątek, opłat bankowych,
opłacenia usług wynajmu Sali na spotkaniach organizowanych przez GIJHARS,
ponadto wszelkich usług związanych z utrzymaniem oraz przeglądami
samochodów służbowych, tj. wykonanie badań technicznych, diagnostyki oraz
wymiany opon wraz z usługami mycia,



delegacje służbowe – 20 tys. zł,



wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych – 31 tys. zł.

W ciągu roku budżetowego plan Inspekcji zwiększono decyzją Wojewody Lubuskiego
o 20 tys. zł. Środki wydatkowano na zakup klimatyzatora, sprzętu komputerowego oraz
lodówki kompresorowej do samochodu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Na zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom
związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad
wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym zaplanowano kwotę 4.928 tys. zł.
Plan wydatków wzrósł w związku z decyzją Wojewody Lubuskiego o 20 tys. zł (środki
przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego).
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Na wynagrodzenia i pochodne przekazano środki w wysokości 3.893 tys. zł. Pozostałe
wydatki zostały przeznaczone na:


zakup materiałów i wyposażenia – 384 tys. zł, m.in. paliwo na kwotę 48 tys. zł,
materiały biurowe, druki, prasa na kwotę 122 tys. zł, środki utrzymania czystości
w kwocie 23 tys. zł, przedmioty nietrwałe 65 tys. zł, materiały laboratoryjne na kwotę
83 tys. zł, akcesoria komputerowe w tym programy na kwotę 37 tys. zł;



zakup

usług

–

79

tys.

zł,

m.in.

usługi

transportowe,

usługi

pocztowe

i telekomunikacyjne, usługi komunalne, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów;


opłaty czynszowe – 108 tys. zł,



zakup usług remontowych – 64 tys. zł,



zakup energii – 105 tys. zł.

Plan wydatków inwestycyjnych według ustawy budżetowej wynosił 45 tys. zł. W ciągu
roku

dokonano

zmniejszenia

wydatków

bieżących

i

zwiększenia

wydatków

inwestycyjnych do kwoty 98 tys. zł. Zrealizowano następujące zakupy:
- zamrażarka niskotemperaturowa na kwotę 16 tys. zł,
- autoklaw mikrofalowy na kwotę 5 tys. zł,
- program inwentaryzacyjny na kwotę 7 tys. zł,
- system pomiaru temperatury na kwotę 30 tys. zł,
- samochód osobowy na kwotę 41 tys. zł.

2. Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Na wykonanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w
celu

zapewnienia

bezpieczeństwa

epizootycznego

plan

wydatków

na

dzień

31 grudnia 2016 roku wynosił 23.770 tys. zł, w tym na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 3.897
tys. zł. Kwota 2.747 tys. zł pochodziła z rezerw celowych budżetu państwa. Ponadto Inspekcja

pozyskała środki z
z przeznaczeniem na

budżetu rezerwy Wojewody Lubuskiego w wysokości 290 tys. zł
sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wynagrodzeń

należnych lekarzom wyznaczonym za wykonane czynności inspekcyjne w roku 2015 r.
Największe pozycje wydatków zrealizowanych stanowią:


wynagrodzenia i pochodne pracowników WIW oraz PIW – 11.719 tys. zł,



wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 3.688 tys. zł,



zakup usług – 1.069 tys. zł (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty
pocztowe),
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zakup usług remontowych – 575 tys. zł,



zakup energii – 302 tys. zł,



zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu, szkła laboratoryjnego,
paliwa i części do samochodów – 764 tys. zł.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
Plan wydatków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt został zrealizowany w 43%.
W ramach I transzy środków pochodzących z rezerwy celowej na wypłatę odszkodowań
z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w planie finansowym zarezerwowano
kwotę 2 000 tys. zł.
W roku 2016 nie zrealizowano planowanego wydatku na wypłatę odszkodowania
dotyczącego krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur
niosek towarowych. W 2016 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii nie wydał decyzji o wypłacie
odszkodowania, ponieważ hodowca, którego sprawa dotyczy, w 2016 r. nie zrealizował
wszystkich zaleceń PLW, i badanie próbek możliwe było dopiero 27 grudnia 2016 r.
Przedmiotowa decyzja na kwotę 1.646 tys. zł została wydana 2 stycznia 2017 r.). Wypłata
odszkodowania nastąpi ze środków przyznanych w 2017 roku.
Dnia 3 grudnia 2016 r., na podstawie badań ptaków przeprowadzonych w PIW Puławy,
które padły w gospodarstwie w miejscowości Deszczno powiat Gorzów Wlkp., stwierdzono
pierwsze ognisko choroby grypy ptaków HPAI. Do dnia 31 grudnia 2016 r. powstało 14
ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Na przeprowadzone badania laboratoryjne
wydatkowano kwotę 95 tys. zł.

3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej.
Na zadania związane z kontrolą wód śródlądowych województwa lubuskiego, współpracą
z Policją, Polskim Związkiem Wędkarskim, Przedsiębiorstwami Rybackimi Skarbu Państwa
w zakresie ochrony mienia, wód i ryb, kontrolą targowisk i innych miejsc gdzie przetwarzane
są i wprowadzane do obrotu ryby i przedmioty służące do ich połowu oraz sprawowaniem
nadzoru nad Społeczną Radą Rybacką – zaplanowano środki w wysokości 673 tys. zł.
Środki wydatkowane zostały m.in. na wynagrodzenia i pochodne 548 tys. zł, zakup
materiałów i wyposażenia - 43 tys. zł, zakup usług - 12 tys. zł, czynsz - 13 tys. zł, fundusz
świadczeń socjalnych - 11 tys. zł.
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4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. wynosił
według ustawy budżetowej 3.227 tys. zł.
W ciągu roku budżetowego Inspektorat pozyskał środki z rezerwy wojewody w kwocie
135 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu. Środki te zostały
wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, i w grudniu 2016 r. zakupiono auto Renault
Trafic przeznaczone do poboru i przewozu próbek paliw i gazu.
Pozostałe wydatki to m.in.:


wynagrodzenia i pochodne – 2.724 tys. zł,



zakup materiałów i wyposażenia – 157 tys. zł, m.in. paliwo, olej napędowy i gaz,
meble, laptop, programy i licencje komputerowe, części samochodowe, tusze, tonery,
środki czystości, druki, prasa,



zakup usług – 93 tys. zł, m.in. pocztowych, prawnych, informatycznych
i komunalnych, ochrona obiektu i monitoring,



odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69 tys. zł.

5. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.
Na zadania związane głównie z kontrolą przewoźników wykonujących transport drogowy
zaplanowano środki w wysokości 4.001 tys. zł. W ciągu roku Inspekcja pozyskała środki
pochodzące z rezerwy wojewody w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na zakup
samochodu do prowadzenia kontroli.
W 2016 r. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.735 tys. zł. Pozostałe zrealizowane
wydatki to m.in.:


zakup materiałów i wyposażenia – 314 tys. zł, w tym zakup paliwa – 108 tys. zł,
zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów – 30 tys. zł, zakup
materiałów biurowych, prenumerata – 72 tys. zł, zakup sprzętu informatycznego
i oprogramowania – 45 tys. zł;



zakup usług – 137 tys. zł, m.in. usługi pocztowo-kurierskie, sprzątanie, przeglądy
techniczne

samochodów,

aktualizacja

oprogramowania,

przeglądy

urządzeń

elektronicznych,


zakup usług remontowych – 67 tys. zł - naprawa pojazdów oraz sprzętu
elektronicznego i innych urządzeń,



odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 tys. zł.
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Na zadania inwestycyjne Inspektorat zaplanował środki w wysokości 330 tys. zł. W ciągu
roku dokonano przesunięć wydatków. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wydatków
inwestycyjnych wynosił 480 tys. zł, z czego 50 tys. zł pochodziło z rezerwy wojewody.
Środki zostały w całości wykorzystane na:


zabudowę samochodu zakupionego w 2015 roku – 97 tys. zł,



zakup specjalistycznego pojazdu z zabudową do wykonywania zadań kontrolnych –
222 tys. zł,



zakup specjalistycznego pojazdu z częściową zabudową do wykonywania zadań
kontrolnych – 161 tys. zł.

6. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały zaplanowane w kwocie
1.802 tys. zł. W związku ze zgłaszanymi potrzebami finansowymi Powiatowych
Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, plan Wojewódzkiego Inspektoratu został zmniejszony
łącznie o 72 tys. zł. Środki te zostały przekazane w formie dotacji na dofinansowanie PINB.
Wydatki WINB wynoszące na koniec roku 1.730 tys. zł. wydatkowano na:


wynagrodzenia i pochodne – 993 tys. zł,



zakup usług – 128 tys. zł,



zakup materiałów i wyposażenia – 139 tys. zł,



zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 80 tys. zł.

Początkowy plan wydatków inwestycyjnych Inspektoratu wynosił 180 tys. zł. W okresie
sprawozdawczym w wyniku przesunięć wydatków, wzrósł do kwoty 240 tys. zł.

Środki te wydatkowano na:
 dwa urządzenia wielofunkcyjne Ricoh Aficio MP2501sp. z przeznaczeniem dla
Powiatowego

Inspektoratu

Nadzoru

Budowlanego

powiatu

gorzowskiego

i wschowskiego na kwotę 12 tys. zł,
 cztery samochody osobowe marki DACIA DUSTER z przeznaczeniem dla
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powiatu gorzowskiego, dla Miasta
Gorzowa Wlkp., powiatu słubickiego i powiatu strzelecko – drezdeneckiego na kwotę
200 tys. zł,
 cztery zestawy komputerowe, dwa dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Gorzowie Wlkp. i dwa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego we Wschowie – koszt zakupu 19 tys. zł,
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 licencję dostępu do norm wszystkich ICS 91 budownictwo i materiały budowlane
w wersji jednostanowiskowej na okres 12 miesięcy na potrzeby Wydziału Wyrobów
Budowlanych w WINB – koszt 9 tys. zł.
7. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.
Plan wydatków KW PSP według ustawy budżetowej na 2016 r. wynosił 7.701 tys. zł.
W ciągu roku przeniesiono środki w wysokości 276 tys. zł do Komend Powiatowych oraz
pozyskano dodatkowe środki z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 86 tys. zł. Plan
na koniec roku wynosił 7.511 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 7.022 tys. zł.
Na wynagrodzenia i pochodne przekazano kwotę 4.864 tys. zł, zakup materiałów
i wyposażenia – 523 tys. zł, zakup usług – 276 tys. zł, zakup usług remontowych – 185 tys. zł,
zakup energii 150 tys. zł, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy –
482 tys. zł.
Na zakupy majątkowe Komenda wydatkowała środki w wysokości 176 tys. zł. Za tę kwotę
zakupiono:
 wyposażenie ośrodka szkolenia m.in. w sprzęt medyczny, fantomy, kamera
termowizyjna - 80 tys. zł,


4 działka wodno – pianowe – 96 tys. zł.

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE Komenda Wojewódzka PSP
zaplanowała środki w kwocie 489 tys. zł. W związku z tym, że projekty nie uzyskały
dofinansowania, cała kwota została w 2016 r. niewykorzystana.

8. Kuratorium Oświaty.
Na zadania realizowane przez Lubuski Kuratorium Oświaty w ustawie budżetowej na 2016
rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.292 tys. zł, w tym na wypoczynek dla dzieci
i młodzieży szkolnej – 1.819 tys. zł
Do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano łącznie 7.253 tys. zł, w tym m.in. na:


wynagrodzenia i pochodne – 3.884 tys. zł,



wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 1.738 tys. zł (z wypoczynku
skorzystało łącznie 1 625 uczestników z terenu województwa lubuskiego; podmioty,
które otrzymały dofinansowanie organizowały wypoczynek w formie kolonii, obozu
lub półkolonii),

25



dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 256 tys. zł (w ramach ww. kwoty
zrealizowano 33 szkolenia doskonalące dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek
oświatowych oraz 1 szkolenie

warsztatowe dla dyrektorów i liderów szkół

podstawowych i gimnazjów województwa lubuskiego w zakresie diagnozowania
środowiska dydaktyczno – wychowawczego, analizy i dostosowania metod działań do
potrzeb w kontekście podniesienia efektów kształcenia. W szkoleniach uczestniczyły
1 774 osób),


zakup materiałów i wyposażenia – 119 tys. zł (m.in. prasa specjalistyczna, zakup
publikacji elektronicznych, materiałów piśmienniczych, biurowych, komputerów,
części oraz paliwa przeznaczonych do eksploatacji trzech samochodów służbowych),



opłaty czynszowe – 107 tys. zł,



zakup energii – 85 tys. zł,



zakup materiałów oraz usług związanych organizacją konkursów przedmiotowych,
olimpiad itp., wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło m.in. z osobami
prowadzącymi konkursy przedmiotowe w szkołach – 561 tys. zł,



wypłata rent – 47 tys. zł,



zakup usług – 141 tys. zł (w tym m.in.: badania techniczne samochodów służbowych,
usługi pocztowe, ochrona mienia, opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

9. Inspekcja Sanitarna
Plan finansowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj lubuskiego wg ustawy budżetowej na
2016 rok wynosił 30 504 tys. zł , z tego :


wydatki bieżące 30 281 tys. zł



wydatki majątkowe 223 tys. zł

W części planu finansowego dotyczącej wydatków bieżących, środki przeznaczone na
wydatki osobowe wynosiły 25 257 tys. zł co stanowiło 82,80 % planu. Kwota przeznaczona
na wydatki rzeczowe wynosiła 5 024 tys. zł co stanowiło 16,47 % planu. Kwota przeznaczona
na wydatki majątkowe stanowiła 0,73 % planu.
W okresie 12 miesięcy 2016 roku budżet ten został zwiększony o kwotę 261 tys. zł, z tego:
 25 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie sanitarne obchodów Światowych Dni
Młodzieży,
 35 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zabezpieczenia sanitarnego XXII edycji
festiwalu „Przystanek Woodstock”.
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 193 tys. zł przeznaczone dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Drezdenku na remont elewacji siedziby, ogrodzenia i garażu oraz dofinansowanie
bieżących zadań.
 8 tys. zł. przeznaczone na dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne
pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Zwiększenia wydatków pochodziły z niewykorzystanych środków zaplanowanych na inne
zadania w ochronie zdrowia.
W 2016r. dokonano również przesunięcia wydatków rzeczowych na wydatki inwestycyjne w
łącznej kwocie 194 tys. zł, z czego na kwotę 11 tys. zł (wydatki budowlane) uzyskano zgodę
Ministra Finansów.
Plan finansowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego wg stanu na 31
grudnia 2016 r. wynosił 30 765 tys. zł z tego:


wydatki bieżące 30 348 tys. zł



wydatki na inwestycje 417 tys. zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 30.758 tys. zł. Powyższe
środki przeznaczone były m.in. na:
 24.894 tys. zł - wynagrodzenia i pochodne,
 1.466 tys. zł - zakupy materiałów do badań, środków czystości, drobnego sprzętu,
wyposażenia, artykułów biurowych, paliwa,
 824 tys. zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
 626 tys. zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 1.020 tys. zł - zakupy usług różnych,
 570 tys. zł - zakupy usług remontowych, przeglądów, konserwacji, napraw.
Wydatki majątkowe Inspekcji Sanitarnej.
Środki na wydatki inwestycyjne w ustawie budżetowej zaplanowano w kwocie 223 tys. zł. W
trakcie roku w plan wydatków został zwiększony o kwotę 194 tys. zł, w tym wydatki
budowlane o 11 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na przebudowę terenu garażowo parkingowego na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie
Wlkp., zakup samochodu służbowego, mebli do pokoju socjalnego, sprzętu laboratoryjnego,
klimatyzatora, dwóch specjalistycznych, zamrażarek dwóch specjalistycznych lodówek do
przechowywania

preparatów

szczepionkowych

w

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., zakup serwerów do obsługi zamówień publicznych
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oraz programów finansowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gorzowie Wlkp., zakup programów komputerowych do zamówień publicznych,
„Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji” do obsługi archiwum zakładowego
w

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w

Gorzowie

Wlkp.,

zakup

oprogramowania do rozbudowy systemów LAB-Woda i LAB-EPL w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., zakup centrali telefonicznej dla Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku, zakup pieca centralnego ogrzewania dla
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie, serwera dla Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim oraz zakup sprzętu laboratoryjnego dla
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

10. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Plan wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na dzień 31 grudnia 2016
roku wynosił 735 tys. zł, w tym 57 tys. zł to środki pochodzące z rezerwy celowej na pokrycie
wydatków bieżących związanych z nowymi zadaniami wynikającymi z wejściem w życie
ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W ciągu roku
budżetowego wydatkowano łącznie 588 tys. zł.
Pozostałe wydatki to m.in.:


zakup materiałów i wyposażenia – 34 tys. zł,



opłaty czynszowe – 28 tys. zł,



wydatki na delegacje krajowe - 24 tys. zł,



zakup usług pozostałych – 34 tys. zł.

11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Na zadania WIOŚ związane z monitorowaniem stanu środowiska oraz kontrolą podmiotów
gospodarczych w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska w ustawie budżetowej na
2016 rok zaplanowano środki w wysokości 6.009 tys. zł.

Decyzjami

Ministra Finansów zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 346 tys. zł,

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska
na obszarze województwa lubuskiego w 2016 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ
w Zielonej Górze” oraz o 1 tys. zł na sfinansowanie w 2016 r. dodatków służby cywilnej wraz
z pochodnymi dla urzędnika służby cywilnej przewidzianego do mianowania z dniem
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1 grudnia 2016 r. Ponadto plan wydatków został zwiększony o kwotę 10 tys. zł w wyniku
przeniesienia niewykorzystanych środków zaplanowanych na inne zadania w dziale 900 –
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan finansowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po zmianach, na dzień 31 grudnia
2016 r., wynosił 6.366 tys. zł.
Największe grupy wydatków zrealizowanych to:


wynagrodzenia i pochodne – 4.472 tys. zł,



zakup materiałów i wyposażenia – 531 tys. zł,



zakup energii – 135 tys. zł,



zakup usług – 306 tys. zł, w tym m.in. opłaty pocztowe, aktualizacja programów
komputerowych, akredytacja laboratoriów, przegląd i wzorcowanie aparatury, monitorowanie
stacji badawczych budynków, transmisja danych),



odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108 tys. zł.

Wydatki majątkowe WIOŚ.
W roku 2016 Inspektorat wydatkował na zakupy inwestycyjne kwotę ogółem 483 tys. zł,
z tego kwota 344 tys. zł to środki z budżetu Inspektoratu, a kwota 138 tys. zł to środki
pochodzące z rezerwy celowej. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono m.in.:


samochody osobowe za kwotę 90 tys. zł,



chromatograf gazowy dwukanałowy z detektorami wychwytu elektronów w
kwocie 145 tys. zł



przystawka headspace do chromatografu gazowego Clarus za kwotę ogółem
100 tys. zł,



zakup przystawki do spektrometru absorpcji atomowej – 60 tys. zł



modernizacja ambulansu monitoringu hałasu komunikacyjnego – 78 tys. zł

12. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
zaplanowano 1.933 tys. zł. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano środki w wysokości
1.363 tys. zł. Pozostałe wydatki to głównie:


zakup materiałów i wyposażenia – 110 tys. zł, w tym m.in. paliwo, materiały do
eksploatacji samochodów, tonery, wyposażenie i drobny sprzęt biurowy,



zakup usług – 228 tys. zł, w tym m.in. usługi pocztowe, monitoring, usługi
drukarskie, obsługa prawna, przeglądy samochodów,



zakup energii – 38 tys. zł.
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Plan wydatków związanych z ochroną i konserwacją zabytków wynosił 788 tys. zł.
Środki powyższe zostały wydatkowane w całości. W formie dotacji celowych na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano łącznie 337 tys. zł, w tym
największe kwoty dla:
 Parafii Rzymskokatolickiej w Zielonej Górze 20 tys. zł,
 Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego 35 tys. zł,
 Parafii Rzymskokatolickiej w Żarach 17 tys. zł,
 Parafii Rzymskokatolickiej w Lubieszowie 22 tys. zł,
 Parafii Rzymskokatolickiej w Szprotawie

20 tys. zł,

 Parafii Rzymskokatolickiej w Grotowie 20 tys. zł,
 Parafii Rzymskokatolickiej w Chichach 17 tys. zł.
W formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub
konserwatorskich

obiektów

zabytkowych

jednostkom

samorządu

terytorialnego

przekazano łącznie 79 tys. zł, z tego:
1. Gmina Kożuchów otrzymała 23 tys. zł,
2. Gmina Ośno Lubuskie – 50 tys. zł,
3. Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie 6 tys. zł.
Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
fundacjom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
przekazano łącznie 36 tys. zł.
W 2016 roku na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 85 tys. zł. Środki te dotyczyły
m.in.:
- opinii ws. wiaduktu kolejowego w Zielonej Górze,
- opinii rzeczoznawcy MKiDN ws. wzgórza zamkowego w Nowogrodzie Bobrzańskim,
- opinii o w sprawie walorów zabytkowych dawnej parowozowni w Żaganiu,
- badań architektonicznych fary w Żarach,
- opracowania kart zabytków ruchomych,
- badań konserwatorskich dawnej szkoły katolickiej w Szprotawie,
- badań konserwatorskich kościoła w Jabłonowie,
- analizy stanu zabezpieczenia zabytków drewnianych,
- opinii ws. Zakładów Carina w Gubinie,
- opinii ws. mostu w Cigacicach.
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Wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Plan wydatków na utrzymanie LUW na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 34.831 tys. zł.
Wykonanie zamknęło się kwotą 33.864 tys. zł. Wydatki te obejmują również środki
przeznaczone na realizację programów w ramach EWT i POPT Wykonanie wydatków w
grupach kształtuje się następująco:
Plan na
31.12.16
w tys. zł

Wykonanie
%
na 31.12.16
wykonania
w tys. zł
144
144
100

grupy wydatków
świadczenia
wynagrodzenia

19 446

19 402

99,8

743

715

96,2

pochodne

3 604

3 566

98,9

wydatki bieżące

7 115

6 961

97,8

wydatki inwestycyjne

4 522

3 791

83,8

w tym: osób realizujących projekty UE

Zatrudnienie (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
przedstawia poniższa tabela:
Status zatrudnienia
Kierownicze stanowiska państwowe
Osoby
nieobjęte
mnożnikowymi
systemami wynagrodzeń
Członkowie korpusu służby cywilnej

Przeciętne
wykonanie w
2016 r.
2
70
326

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi największe wydatki bieżące poniesione przez Urząd
w 2016 roku to m.in.:
─ zakup usług pozostałych - między innymi koszty przesyłek pocztowych, serwis
programów komputerowych oraz usługi sprzątania, monitoringu, wywozu nieczystości –
2.119 tys. zł;
─ zakup materiałów i wyposażenia – to m.in.: sprzęt komputerowy, niezbędne materiały
biurowe i eksploatacyjne, art. i materiały zapewniające utrzymanie budynków Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w należytym stanie, paliwo, części zamienne do samochodów
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służbowych, aparaty telefoniczne do nowej centrali oraz szafy kartoteczne i meble biurowe
na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 1.186 tys. zł;
─ zakup energii – 1.170 tys. zł;
─ podróże służbowe – 210 tys. zł;
─ szkolenia korpusu służby cywilnej – 320 tys. zł;
─ zakup usług remontowych – 246 tys. zł (m.in. serwis drukarek sieciowych, konserwacje i
naprawy dźwigów windowych w budynkach LUW oraz klaserów rotacyjnych w Oddziale
Paszportów, naprawa samochodów służbowych, bieżące naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu
zainstalowanego w budynkach LUW, bieżąca konserwacja pomieszczeń).

Zadania inwestycyjne
Zadania inwestycyjne oraz ich realizację obrazuje poniższa tabela.

Lp.

Nazwa zadania

Plan według
ustawy
budżetowej w zł

1

2

3

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych (budowlane)

3 190 000

3 190 000

3 149 911

1.

Przebudowa i rozbudowa budynku
LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w
Gorzowie Wlkp. związana z jego
modernizacją wraz z
zagospodarowaniem terenu

3 130 000

233 004

233 003

2.

Montaż systemu alarmowego w
budynku przy ul. Grottgera w
Gorzowie Wlkp.

30 000

3 075

3.

Likwidacja stacji paliw na terenie
bazy transportowej przy ul.
Młyńskiej w Gorzowie Wlkp.

30 000

0

0

4.

Przebudowa pomieszczeń
sanitarnych w budynku Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp.

0

1 111 666

1 076 666

5.

Przeniesienie układu pomiarowego
w budynku przy ul. Grottgera 25B

0

10 294

10 294

6.

Modernizacja instalacji okablowania
strukturalnego (sieć
teleinformatyczna)

0

1 225 142

1 225 142

7.

Modernizacja instalacji elektrycznej

0

449 319

449 319

Plan po
Wykonanie w zł
zmianach w zł
4

5

3 075
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8.

Wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej w zakresie pionów
kanalizacji sanitarnych

9.

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych (budowlane) związane
z realizacją projektów UE

681 000

669 750 blokada środków

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

510 000

642 328

641 310

1.

Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania

510 000

255 272

254 716

2.

Zakup ekspresu do kawy 2 szt.

0

9 099

9 099

3.

Zakup systemu kontroli dostępu w
budynku LUW ul. Jagiellończyka 8.

0

17 934

17 933

4.

Zakup aplikacji i urządzeń do
informowania sms o wydaniu karty
pobytu cudzoziemca

0

6 286

6 285

5.

Zakup samochodu Skoda Superb

0

149 720

149 7200

6.

Zakup czytnika odcisków palców na
stanowisko obsługi w Oddziale
Cudzoziemców

0

6 341

6 341

7.

Zakup elektronicznej tablicy
ogłoszeń

0

18 164

17 706

8.

Zakup domków letniskowych do
Ośrodka Wypoczynkowego LUW w
Gorzowie Wlkp., zlokalizowanego
w Pobierowie przy ul. Karola Borka
4

0

150 000

150 000

9.

Zakup systemu alarmowego
wyposażonego w czujki p-poż
Młyńska 12

0

15 141

15 140

10.

Zakup urządzenia ciśnieniowego
karcher

0

5 166

5 166

11.

Zakup półautomatu spawalniczego
MAC 2701

0

3 882

3 882

12.

Zakup aparatu fotograficznego na
potrzeby BW

0

5 323

5 323

13.

Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych - projekty
UE

20 000

20 000

0

4 401 000

4 522 078

3 791 222

0

RAZEM:

33

157 500

152 412

Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.
związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu
W ramach inwestycji zrealizowane zostały niżej wymienione zadania:
─

wykonanie

aktualizacji

kosztorysów

inwestorskich

dotyczących

prac

modernizacyjnych,
─

wykonanie aktualizacji audytu energetycznego,

─

sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji chłodząco - grzewczej
w budynku LUW,

─ wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie: 1. Projekt wymiany instalacji
oświetlenia w pomieszczeniach biurowych oraz technicznych. 2. Projekt wymiany
instalacji elektrycznych 230V/400V w pomieszczeniach biurowych i technicznych. 3.
Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót.

Montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Grottgera w Gorzowie Wlkp.
W związku z objęciem w trwały zarząd budynku przy ul. Grottgera 25B, zaszła konieczność
zabezpieczenia budynku przed działaniem osób postronnych poprzez montaż systemu
alarmowego. Obiekt podlega ochronie konserwatora zabytków w związku z czym konieczne
było opracowanie projektu instalacji oraz jego zatwierdzenie przez konserwatora. Wartość
poniesionego wydatku obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

Likwidacja stacji paliw na terenie bazy transportowej przy ul. Młyńskiej w Gorzowie Wlkp.
W ramach zadania zrealizowane zostały roboty budowlane polegające na demontażu
elementów zadaszenia, dystrybutorów, demontażu (rozbiórki) i utylizacji podziemnego
zbiornika paliwa, rekultywacja terenu. Po przeanalizowaniu zakresu prac zadanie zostało
zakwalifikowane do sfinansowania z wydatków bieżących.

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.
W ramach zadania przebudowane zostały toalety na 7 kondygnacjach budynku LUW.
Wartość poniesionego wydatku obejmuje:
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─ wykonanie

dokumentacji

projektowej

wraz

ze

sporządzeniem

kosztorysów

inwestorskich i przedmiaru robót w zakresie instalacji i robót budowlanych,
montażowych oraz demontażowych,
─ świadczenie usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
─ roboty budowlane - wynagrodzenie wykonawców robót.

Przeniesienie układu pomiarowego w budynku przy ul. Grottgera 25B w Gorzowie Wlkp.
W ramach zadania wykonany został montaż złącza kablowo-pomiarowego wraz z
przełączeniem zasilania pomieszczeń w budynku przy ul. Grottgera 25B.
Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego (sieć teleinformatyczna)
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji okablowania
strukturalnego, Punktów Elektryczno-Logicznych "PEL" wraz z zasilaniem 230V oraz
rozdzielnic komputerowych RK w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. Wartość poniesionego wydatku obejmuje:
─ wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,
─ świadczenie usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
─ roboty budowlane - wynagrodzenie wykonawcy robót,
─ zakup zasilacza (UPS) 40 kVA wraz z bateriami 30 minut przy obciążeniu 20 kVA,
─ wykonanie przełączenia obwodów elektrycznych na 4 piętrze budynku Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp., w tym:
przełączenia obwodów elektrycznych do nowej rozdzielnicy komputerowej RK4,
─ zamówienie uzupełniające - wykonanie montażu instalacji LAN oraz dedykowanej
instalacji

elektrycznej

na kondygnacji

4

w budynku

Lubuskiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
─ prace dodatkowe - montaż styków pomocniczych oraz listew zaciskowych
w elektrycznych rozdzielniach komputerowych.

Modernizacja instalacji elektrycznej
Wartość poniesionego wydatku obejmuje:
─ wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - rozdzielni elektrycznych,
─ zaprojektowanie i wykonanie wymiany rozdzielni elektrycznych – wynagrodzenie
wykonawcy robót,
─ prace dodatkowe - dostosowanie rozdzielnic do systemu BMS,
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─ świadczenie usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pionów kanalizacji sanitarnych
Wartość poniesionego wydatku obejmuje:
─ wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pionów kanalizacji sanitarnych –
wynagrodzenie wykonawcy,
─ świadczenie usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
─ wykonanie kosztorysu na roboty dodatkowe w zakresie wymiany instalacji wodnokanalizacyjnej w zakresie pionów wodnych i kanalizacji sanitarnych w szachtach
technicznych.
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
W ramach zadania zrealizowano:
─ zakup licencji i wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy,
─ zakup przełączników sieciowych dostępowych,
─ zakup systemu do archiwizacji i składowania poczty internetowej,
─ zakup i montaż centrali RCP,
─ rozbudowę licencji Enova365 oraz zakup usługi wdrożenia procesu,
─ zakup komputera na potrzeby Kancelarii Tajnej.
Wartość poniesionego wydatku obejmuje również podatek VAT za sprzęt komputerowy
zakupiony w 2015 r.
Zakup środków transportu
Zakup nowego samochodów na potrzeby Urzędu związany był z koniecznością wymiany
starych, wyeksploatowanych pojazdów, o znacznym przebiegu kilometrów, których dalsze
użytkowanie nie daje gwarancji bezpiecznej jazdy a koszty eksploatacji były coraz wyższe.
Zakup domków letniskowych
W ramach zadnia zakupiono 3 domki drewniane do Ośrodka Wypoczynkowego w
Pobierowie celem wymiany na nowe 3 domków wykonanych z płyty pilśniowej, których
remont jest ekonomicznie nieuzasadniony.
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Realizacja programów/projektów


Projekt Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra”
realizowany w ramach programu Wybór instytucji prowadzących punkty informacyjne
sieci Europe Direct na lata 2013-2017.

Rozliczenie kosztów realizacji projektu przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Źródło środków

Plan po zmianach

Wykonanie

%

1

Środki z Komisji Europejskiej
pozyskane w ramach rezerwy
celowej budżetu państwa(część 83,
poz. 8)

84 871

84 868,09

100

2

Wkład Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego

143 805

143 759,68

100

Powyższe środki przeznaczone zostały na:
─ realizację zadań zaprojektowanych w rocznym planie działania Punktu Europe Direct, w tym:
organizacja konferencji, konkursów, spotkań oraz imprez służących przekazywaniu informacji
obywatelom europejskim o UE,
─ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Punktu Europe Direct,
─ wynagrodzenia bezosobowe,
─ administrowanie strony internetowej Punktu Europe Direct w Zielonej Górze.



13POPT.2020 Pomoc Techniczna 2014-2020, 13EWT .2020.PBR Brandenburgia 20142020

Plan w wysokości 1 103 tys. zł na realizację projektów w ramach EWT i POPT wykonany
został w kwocie 926 tys. zł, tj. 83,96 %.


13POIiŚ.2020.FS

W 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020,
Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3.1 Wspieranie
efektywności energetycznej w budynkach publicznych planowana była realizacja 2
projektów: projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8” oraz projekt pn.: ”Poprawa efektywności
energetycznej budynku Archiwum i magazynu Obrony Cywilnej w Zielonej Górze”. Z uwagi
na późny termin ogłoszenia konkursu oraz zmianę terminu zakończenia naboru i
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przedłużającą się procedurę weryfikacyjną umowa o dofinansowanie została podpisana
dopiero w bieżącym roku. W związku z powyższym środki przyznane na 2016 r. na realizację
w/w projekt nie mogły zostać wydatkowane w planowanym okresie. Zgodnie z art. 177 ust.
1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.) środki w wysokości 670 tys. zł zostały zablokowane.

Ponadto w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim realizowane były m.in. następujące
zadania:
System powiadamiania ratunkowego
Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego
według ustawy wynosił 1.486 tys. zł. W ciągu roku pozyskano dodatkowe środki w łącznej
kwocie 641 tys. zł, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 osób
(operatorzy numerów alarmowych) zatrudnionych od 1 lipca 2016 r. – 92 tys. zł.
Na wynagrodzenia i pochodne operatorów numerów alarmowych w 2016 r. wydatkowano
łącznie 1.615 tys. zł. Pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na:
- szkolenia dla nowozatrudnionych operatorów numerów alarmowych,
- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa sieci oraz językowe,
- zakup akumulatorów do UPS,
- przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń ONA,
- doposażenie stanowisk pracy ONA.
Plan wydatków majątkowych wynosił 45 tys. zł. Środki finansowe wydatkowano między
innymi na zakup ściany wizyjnej.

Zadania obronne
Wydatki w kwocie 352 tys. zł wydatkowano między innymi na:
- dotacje

celowe

na przeprowadzenie szkolenia z

zakresu

jednostkom samorządu terytorialnego
- szkolenia z zakresu spraw obronnych
- zakup energii i dostawę wody
- przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej w gminach i powiatach
- zakup materiałów popularyzacyjnych
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spraw obronnych

Wydatki majątkowe w wysokości 55 tys. przeznaczono m.in. na:
- zakup zdalnego sterowania,
- zakup anten wraz z podzespołami,
- zakup urządzeń i sprzętu do stacji bazowych.

Obrona cywilna
Środki finansowe w kwocie 452 tys. zł wydatkowano między innymi na:
-

ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu OC,

-

zakup książek i pomocy naukowych nt. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,

-

przygotowanie materiałów popularyzacyjnych,

-

przekazanie powiatom dotacji celowej na modernizację i konserwację systemu
łączności radiowej,

-

przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obrony cywilnej.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Środki finansowe w kwocie 48 tys. zł przeznaczone były na:
- utrzymanie gotowości ratowniczej,
- prowadzenie działań ratowniczych,
- organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych,
- utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
Dotację otrzymały dwa podmioty realizujące zadania z zakresu ratownictwa wodnego:
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze- 33 tys. zł;
- Ratownictwo Wodne Sława – 15 tys. zł.
Zarządzanie Kryzysowe
Środki finansowe w kwocie 287 tys. zł wydatkowano między innymi na:
- opłatę z tytułu telefonii komórkowej oraz stacjonarnej,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego,
- projekt badawczy w zakresie migracji ludności w Europie względem bezpieczeństwa
mieszkańców terenów przygranicznych województwa lubuskiego na potrzeby Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Wydatki majątkowe w wysokości 162 tys. zł przeznaczono m.in. na:
- zakup videoterminala,
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- zakup stojaka mobilnego,
- zakup kart AG,
- zakup konstrukcji do videoterminala,
- zakup namiotów pneumatycznych.
Ponadto Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizował projekt badawczy –
Bezpieczeństwo imprezy masowej w opinii uczestników 22 edycji festiwalu muzycznego
„Przystanek Woodstock” oraz mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Poniesione wydatków w
kwocie 20 tys. zł pochodziły z rezerwy wojewody
Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2016-2017
Środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej w łącznej kwocie 100 tys. zł, przeznaczone
były dla:


Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Wiem
i potrafię” – 37 tys. zł,



Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą na realizację projektu pn. „Kostrzyn nad Odrą –
chrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami” – 65 tys. zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego.

W ustawie budżetowej na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 102 tys. zł na
wykonanie zadań związanych z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (art.12 ust. 3 i 4) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
Prawo geologiczne i górnicze.
Środki zabezpieczono na realizację
i

kierunków

zagospodarowania

przez Wojewodę zmian studiów uwarunkowań

przestrzennego

gmin

w

zakresie

wprowadzenia

udokumentowanych złóż kopalin w formie zarządzenia zastępczego oraz na miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gmin w formie zarządzenia zastępczego.
W ciągu roku budżetowego wykorzystano środki w wysokości 30 tys. zł. Pozostała kwota wydatków
została przeniesiona na dofinansowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
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Komisje egzaminacyjne
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów
dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2096), na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 65 tys. zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej i wynajem
infrastruktury

egzaminacyjnej

wykorzystywanej

do przeprowadzenia

egzaminów

sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów
i wykładowców nauki jazdy skierowanych na egzamin przez starostę.
Realizacja na dzień 31 grudnia 2016 zamknęła się w kwocie 4 tys. zł.
Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest brak zainteresowania przystąpieniem do
egzaminów po uprzednim uczestnictwie

w obowiązkowych szkoleniach kandydatów na

instruktorów nauki jazdy. Jest to jeden z efektów niżu demograficznego gdzie coraz mniej
jest młodych osób zainteresowanych uzyskaniem prawa jazdy. Pośrednią przyczyną może
być również oczekiwanie w tym roku na zmianę przepisów w zakresie zdobywania uprawnień
przez instruktorów nauki jazdy.
Niewykorzystane środki w wysokości zostały przeniesione do rozdziału 75011 – Urzędy
wojewódzkie i wykorzystane na dofinansowanie innych zadań, w tym realizowane przez
gminy.
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Wydatki majątkowe w budżecie Wojewody Lubuskiego w 2016 roku.
Wydatki tej grupy przeznaczone są na inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne oraz
przekazywane są w formie dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Łączny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 63.714 tys. zł,
natomiast wykonanie 63.165 tys. zł.
Inwestycje budowlane.
Łączna kwota wydatkowanych środków to 3.317 tys. zł. Środki zostały przekazane na
następujące zadania:
1) przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.
związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu – 3.150 tys. zł,
2) przebudowa terenu garażowo - parkingowego na terenie Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. – 161 tys. zł,
3) wykonanie projektu niezależnego przyłącza sieci wodociągowej w celu odłączenia się
budynku pracowni Zakładu Higieny Weterynaryjnej

od budynków wspólnoty

mieszkaniowej – 6 tys. zł.

Zakupy inwestycyjne.
W 2016 roku jednostki podległe Wojewodzie Lubuskiemu zrealizowały zakupy inwestycyjne
za łączną kwotę 3.896 tys. zł.
Największe pozycje to:
1) zakupy realizowane przez LUW – 641 tys. zł, w tym m.in.:


zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 255 tys. zł,



zakup domków letniskowych do Ośrodka Wypoczynkowego LUW w Gorzowie Wlkp.
– 150 tys. zł,



zakup samochodu służbowego - 150 tys. zł,



zakup systemu kontroli dostępu do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego –
18 tys. zł,

2) zakupy realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 480 tys. zł –
specjalistyczne samochody do prowadzenia kontroli drogowej,
3) zakupy zrealizowane na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego – 374 tys. zł, w tym m.in. zakup urządzeń nadawczoodbiorczych wraz z elementami wyposażenia stanowisk dyspozytorskich SWD PRM;
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4) zakupy realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej - 256 tys.
zł, w tym 80 tys. zł pochodziło z rezerwy celowej na usuwanie klęsk żywiołowych. Za
powyższe środki zakupiono m.in. łódź, wyposażenie ośrodka szkolenia m.in. sprzęt
medyczny, fantomy, kamera termowizyjna, 4 działka wodno – pianowe,
5) zakupy zrealizowane przez Wojewódzką oraz Powiatowe Inspektoraty Weterynarii –
371 tys. zł (środki w całości pozyskane z rezerw celowych), w tym m.in.: sprzęt i
aparatura laboratoryjna,
6) zakupy Wojewódzkiej oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych –
256 tys. zł, w tym m.in.: zakup samochodu służbowego, sprzętu laboratoryjnego,
klimatyzatora, specjalistycznych zamrażarek i lodówek do przechowywania preparatów
szczepionkowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie
Wlkp., zakup serwerów do obsługi zamówień publicznych,
7) zakupy zrealizowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego –
240 tys. zł, w tym m.in. cztery samochody osobowe marki DACIA DUSTER z
przeznaczeniem dla Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powiatu

gorzowskiego, dla Miasta Gorzowa Wlkp., powiatu słubickiego i powiatu strzelecko –
drezdeneckiego na kwotę 200 tys. zł,
8) zakupy

zrealizowane

przez

Wojewódzki

Inspektorat

Ochrony

Środowiska

–

483 tys. zł (w tym 138 tys. zł to środki pochodzące z rezerw celowych), w tym m.in.
samochody służbowe i aparaturę oraz sprzęt laboratoryjny.

Dotacje przekazane na realizację zadań inwestycyjnych
Na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego przekazano
m.in.:
1) 33.926 tys. zł na dofinansowanie zadań własnych jst w ramach Programu

rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",
2) 6.808 tys. zł na sfinansowanie inwestycji melioracyjnych,
3) 8.060 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z budową, przebudową, remontami,
utrzymaniem, ochroną dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami;
4) 1.600 tys. zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową oraz budowa
nowego budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej

Państwowej Straży Pożarnej

w Gorzowie Wlkp. oraz Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Szprotawie,
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5) 1.028 tys. zł - dotacje otrzymały gminy województwa lubuskiego jako zwrot części
wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadań, które służą
poprawie życia mieszkańców danego sołectwa.

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE
Plan wydatków w wynoszący na dzień 31 grudnia 2016 roku 9.616 tys. zł, został
zrealizowany w wysokości 6.760 tys. zł.
Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. następujących programów:
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 772 tys. zł. Środki przekazane
zostały

w

formie

dotacji

celowej

na

wyprzedzające

finansowanie

kosztów

kwalifikowalnych ponoszonych na realizacje operacji scaleniowych:


scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem scaleniowym wsi Ownice,



scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem scaleniowym wsi Krepiny i części
Krzeszyc.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna – 4.056 tys. zł.
W 2016 r. środki zaplanowane przez Departament Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na wyprzedzające
finansowanie zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 wykorzystane
zostały w 88%. W ramach dotacji finansowane zostały koszty osobowe zatrudnionych
pracowników, koszy bieżące funkcjonowania instytucji wynikające z realizowanych
zadań, działania związane z realizacją planów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz
wydatki inwestycyjne związane z zakupem i wyposażeniem serwerowni.
3) Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2014-2020 – 689 tys. zł. Środki przeznaczone na wyprzedzające
finansowanie zadań w zakresie Pomocy Technicznej Programu Rybactwo i Morze 20142020,

realizowanych

przez

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Lubuskiego

wykorzystane zostały w 67%. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty
osobowe pracowników, koszty bieżące utrzymania administracji oraz związane
z eksploatacją samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa, co
pozwoliło na zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania instytucji i prawidłowej
realizacji zadań na obecnym etapie wdrażania programu.
4) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra – 229 tys. zł;
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5) realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 oraz Saksonia – Polska 2014-2020 w
LUW – 926 tys. tys. zł;

DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO
Plan dochodów zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 wynosił 52.929 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 52.320 tys. zł. Są to
wpływy uzyskane w związku z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz wpływy uzyskane przez jednostki podległe
Wojewodzie Lubuskiemu.
Największe pozycje dochodów stanowią:
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 4.509 tys. zł na plan wynoszący
18.000 tys. zł. Zgodnie z obowiązującą ustawą o administracji podatkowej od 1 stycznia
2016 r. uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych
w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy
naczelnik urzędu skarbowego. W związku z powyższym część planowanych dochodów
jest niezrealizowana. Uzyskane dochody stanowią wpływy z nałożonych mandatów
karnych z lat 2013-2015.
2. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości
Skarbu Państwa – 24.071 tys. zł, na plan wynoszący16.250 tys. zł.
3. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego

w

rozdziałach:

Świadczenia

rodzinne,

Usługi

opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki wsparcia – 9.525 tys. zł (plan
6.704 tys. zł),
4. Dochody uzyskane z tytułu opłat paszportowych – 2.578 tys. zł (plan 2.300 tys. zł),
5. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 5.525 tys. zł (plan
4.641 tys. zł),
6. Wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 2.575 tys. zł (plan
2.498 tys. zł).
Całość dochodów została przekazana na rachunek Ministerstwa Finansów.
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PODSUMOWANIE.
W 2016 roku w wyniku starań służb merytorycznych Wojewody, pozyskano dodatkowe
środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa w łącznej kwocie 301.778 tys. zł,
w tym na zadania z zakresu:
 pomocy społecznej – 101.382 tys. zł,
 oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 62.070 tys. zł,
 transportu i łączności – 61.367 tys. zł,
 rolnictwa – 50.850 tys. zł.
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez gminy,
powiaty oraz samorząd województwa oraz pozostałe dotacje były przekazywane w sposób
prawidłowy, w pełnej wysokości planu rocznego po zmianach lub zgodnie ze złożonym
zapotrzebowaniem.
Analiza sprawozdania o wydatkach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
przeprowadzona pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o której mowa
w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia
2004 r. (Dz. U. 2005 Nr 14, poz. 114) nie wykazała przekroczeń planu wydatków.
Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 7.776 tys. zł, w tym
zobowiązania wymagalne to kwota 369 tys. zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczą przede
wszystkim wypłaty wynagrodzenia dodatkowego oraz pochodnych („trzynastki”) za rok
2016. Pozostałe zobowiązania

związane są z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania

jednostek budżetowych podległych Wojewodzie i wynikają z późnego wpływu faktur
Zobowiązania wymagalne dotyczą nieregulowanych płatności z tytuły wynagrodzeń
bezosobowych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii.
W 2016 roku Wojewoda Lubuski podejmował decyzje o blokowaniu wydatków.
Zgodnie z art. 177 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. po stwierdzeniu
nadmiaru posiadanych środków dysponent części budżetowej podejmuje takie decyzje oraz
niezwłocznie zawiadamia Ministra Finansów. Blokady dotyczyły wydatków w łącznej kwocie
14.190 tys. zł.

Sporządziła:
Małgorzata Ratajczak
Kierownik Oddziału Budżetu i Analiz
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