Analiza wydatków za 2018 r. w części 85/06 – województwo lubelskie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan wg ustawy budżetowej: 79.102.000 zł
plan po zmianach: 233.418.712,51 zł
wykonanie: 206.825.180,75 zł, tj. 88,61% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 154.316.712,51 zł
wynika ze:
1. zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa
o łączną kwotę 159.780.757,91 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 7 w kwocie 87.025.452,76 zł, z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 z rezerwy celowej poz. 8 w łącznej kwocie 3.862.366 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na realizację działań kontrolnych w ramach decyzji
Komisji Europejskiej Nr SANTE/PH/2018/PL/SI2.774219 – kwota
120.630 zł,
 z przeznaczeniem na realizację projektów scalania gruntów rolnych –
kwota 3.741.736 zł,
 z rezerwy celowej poz. 12 w łącznej kwocie 63.019.800 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrolę
dobrostanu oraz ochronę zdrowia zwierząt – kwota 54.039.100 zł,
 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem
i wyłożeniem szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących
w akcji wiosennej i jesiennej 2017 r. na obszarze województwa
lubelskiego – kwota 4.289.000 zł,
 z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 r. kosztów realizacji zadań
Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych inspektoratów
weterynarii) – kwota 4.691.700 zł,
 z rezerwy celowej poz. 16 w kwocie 11.533,06 zł, z przeznaczeniem na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 z rezerwy celowej poz. 20 w kwocie 1.032,09 zł, z przeznaczeniem na
sfinansowanie dla urzędnika dodatku służby cywilnej,
 z rezerwy celowej poz. 35 w kwocie 1.617.000 zł, z przeznaczeniem
dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej,
 z rezerwy celowej poz. 44 w łącznej kwocie 2.005.830 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
etatów w powiatowych inspektoratach weterynarii z obszaru
województwa lubelskiego – kwota 1.969.830 zł,
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 z przeznaczeniem na utworzenie nowego stanowiska pracy w korpusie
służby cywilnej – kwota 36.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 50 w kwocie 1.794.000 zł, z przeznaczeniem dla spółek
wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań
związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych,
 z rezerwy celowej poz. 59 w kwocie 168.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
 z rezerwy celowej poz. 73 w łącznej kwocie 275.744 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na wydatki bieżące – kwota 129.904 zł,
 z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne inwestycyjne –
kwota 145.840 zł,
2. zwiększeń z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 270.954,60 zł,
z tego:
 z przeznaczeniem na zakup dronu z Gimbalem i wyposażeniem
dodatkowym – kwota 20.400 zł,
 z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego – kwota 2.300 zł,
 z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych, matryc do
laptopów, dysków twardych i kart sieci bezprzewodowej, a także
dodatkowych dysków twardych do serwera – kwota 25.400 zł,
 z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego – kwota 64.854,60
zł,
 z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji
sanitarnej – kwota 8.000 zł,
 z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego – kwota 146.990 zł,
 z przeznaczeniem na polisę ubezpieczeniową zakupionego samochodu
terenowego – kwota 3.010 zł,
3. zmniejszenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego o kwotę
5.735.000 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów
i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1774).
Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia
się następująco:
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rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
plan wg ustawy budżetowej: 12.049.000 zł
plan po zmianach: 15.633.590,60 zł
wykonanie: 15.581.269,60 zł, tj. 99,67% planu
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
§ 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
plan wg ustawy budżetowej: 7.147.000 zł
plan po zmianach: 9.559.375,58 zł
wykonanie: 9.551.037,95 zł, tj. 99,91% planu
Środki w kwocie 7.147.000 zł zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok
na realizację projektów scalania gruntów rolnych przez starostwa powiatowe
województwa lubelskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje
w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 2.412.375,58 zł
wynikała ze zwiększenia planu:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, o łączną kwotę 2.380.866 zł, z tego:
 o
kwotę
1.336.398
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr MF/IP5.4143.3.42.2018.MF.WPR.PROW.2020.5509 z dnia 19 grudnia
2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 690 Wojewody Lubelskiego z
dnia 20 grudnia 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji „Scalenie gruntów wsi
Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, dla jednostki realizującej, tj.
Starosty Włodawskiego,
 o
kwotę
1.044.468
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr MF/IP5.4143.3.41.2018.MF.WPR.PROW.2020.5506 z dnia 19 grudnia
2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 690 Wojewody Lubelskiego z
dnia 20 grudnia 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji „Scalanie gruntów
obrębu Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce–Kolonia i Zabudnowo, gmina
Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”, dla jednostki
realizującej, tj. Starosty Chełmskiego,
 decyzją budżetową Nr 679 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.,
w planie dotacji Starostwa Powiatowego we Włodawie, z przeznaczeniem na
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realizację zadania pn. „Scalanie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie
Hańsk” o kwotę 31.509,58 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 6258.
Omówienie wydatków
W 2018 r. środki zaplanowane w łącznej wysokości 9.559.375,58 zł, do końca roku
zostały wykorzystane w kwocie 9.551.037,95 zł, na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowanych PROW przez poniższe jst.:
- powiat bialski - plan: 432.000 zł, wykonanie: 431.074,80 zł, nieprzekazane:
925,20 zł; środki wydatkowano na zadanie „Scalenie gruntów obrębu: Pogorzelec
i Dębów (działka nr 84), gmina Sosnówka”, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 183.343,48 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 247.731,32 zł;
- powiat chełmski - plan: 3.479.468 zł, wykonanie: 3.475.882,92 zł,
nieprzekazane: 3.585,08 zł, środki wydatkowano na:
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu OchożaPniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica” – plan: 222.000 zł,
wykonanie: 221.560,30 zł, nieprzekazane: 439,70 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 94.233,49 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 127.326,81 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole” – plan:
187.000 zł, wykonanie: 186.151,47 zł, nieprzekazane: 848,53 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 79.173,53 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 106.977,94 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce-Kolonia
i Zabudnowo, gmina Białopole” – plan: 1.343.468 zł, wykonanie: 1.343.463,46 zł,
nieprzekazane: 4,54 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 571.397,40 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 772.066,06 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice” – plan:
1.409.000 zł, wykonanie: 1.408.065,72 zł, nieprzekazane: 934,28 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 598.874,10 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 809.191,62 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Nowe Depułtycze, gmina Chełm” – plan:
242.000 zł, wykonanie: 241.454,22 zł, nieprzekazane: 545,78 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 102.694,37 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 138.759,85 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm” – plan: 76.000 zł,
wykonanie: 75.187,75 zł, nieprzekazane: 812,25 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 31.978,53 zł,
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- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 43.209,22 zł;
powiat lubartowski - plan: 611.000 zł, wykonanie: 610.265,79 zł, nieprzekazane:
734,21 zł; środki wydatkowano na zadanie „Projekt scalania gruntów rolnych na
obrębach Antonówka, Cegielnia, Kamieniowola w Gminie Ostrówek”, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 259.556,32 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 350.709,47 zł;
powiat łęczyński - plan: 1.152.000 zł, wykonanie: 1.151.463,11 zł,
nieprzekazane: 536,89 zł; środki wydatkowano na zadanie „Scalanie gruntów
w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin”, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 489.736,56 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 661.726,55 zł;
powiat tomaszowski - plan: 1.109.000 zł, wykonanie: 1.108.124,06 zł,
nieprzekazane: 875,94 zł; środki wydatkowano na zadanie „Scalenie gruntów wsi
Kryłów-Kolonia, Prehoryłe w gminie Mircze”, z tego:
- przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie – 63.843,16 zł,
- analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych – 343.796,70 zł,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – 263.232,85 zł,
- badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji
gruntów – 41.625,47 zł,
- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia – 395.625,88 zł;
powiat włodawski - plan: 1.850.907,58 zł, wykonanie: 1.850.053,70 zł,
nieprzekazane: 853,88 zł, z tego:
- zadanie „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska
i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska” – plan: 483.000 zł, wykonanie:
482.146,14 zł, nieprzekazane: 853,86 zł, z tego:
- przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie – 40.273,34 zł,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – 166.050,12 zł,
- badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji
gruntów – 26.257,55 zł,
- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia – 249.565,13 zł;
- zadanie „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”
plan: 1.367.907,58 zł, wykonanie: 1.367.907,56 zł, nieprzekazane: 0,02 zł, z tego:
- remont 47 przepustów – 31.509,58 zł,
- oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych – 279.212,26 zł,
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek – 449.638,85 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 607.546,87 zł.
powiat zamojski - plan: 925.000 zł, wykonanie: 924.173,57 zł, nieprzekazane:
826,43 zł; środki wydatkowano na zadanie „Scalenie gruntów obrębów: Sulmice,
Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gmina Skierbieszów”, z tego:
- przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie – 77.200,37 zł,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – 318.274,71 zł,
- badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji
gruntów – 50.333,88 zł,
- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia – 478.364,61 zł.
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Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 8.337,63 zł nie zostały przekazane do
wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
W 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 zaplanowane w łącznej
wysokości 2.380.866 zł, do końca 2018 roku zostały wykorzystane w kwocie
2.380.864,07 zł, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych PROW
przez poniższe jst:
 powiat chełmski - plan: 1.044.468 zł, wykonanie: 1.044.466,09 zł,
nieprzekazane: 1,91 zł, środki wydatkowano na zadanie „Scalanie gruntów
obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce-Kolonia i Zabudnowo, gmina
Białopole”,
 powiat włodawski - plan: 1.336.398 zł, wykonanie: 1.336.397,98 zł,
nieprzekazane: 0,02 zł, środki wydatkowano na zadanie „Scalenie gruntów wsi
Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”.
Niewykorzystane środki w kwocie 1,93 zł nie zostały przekazane do wysokości planu.
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem
środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
plan wg ustawy budżetowej: 4.086.000 zł
plan po zmianach: 5.464.880,42 zł
wykonanie: 5.459.237,05 zł, tj. 99,90% planu
Środki w kwocie 4.086.000 zł zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok
na realizację projektów scalania gruntów rolnych przez starostwa powiatowe
województwa lubelskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje
w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.378.880,42 zł
wynikała ze zwiększenia planu:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, o łączną kwotę 1.360.870 zł, z tego:
 o
kwotę
763.867
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr
MF/IP5.4143.3.42.2018.MF.WPR.PROW.2020.5509 z dnia 19 grudnia 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 690 Wojewody Lubelskiego z dnia 20
grudnia 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji „Scalenie gruntów wsi
Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, dla jednostki realizującej,
tj. Starosty Włodawskiego,
 o
kwotę
597.003
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr
MF/IP5.4143.3.41.2018.MF.WPR.PROW.2020.5506 z dnia 19 grudnia 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 690 Wojewody Lubelskiego z dnia 20
grudnia 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych
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ponoszonych na realizację operacji „Scalanie gruntów obrębu Białopole,
Buśno, Kicin, Strzelce–Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole, powiat
chełmski, województwo lubelskie”, dla jednostki realizującej, tj. Starosty
Chełmskiego,
 decyzją budżetową Nr 679 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r., w
planie dotacji Starostwa Powiatowego we Włodawie, z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Scalanie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie
Hańsk” o kwotę 18.010,42 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem w § 6259.
W 2018 r. środki zaplanowane w łącznej wysokości 5.464.880,42 zł, do końca roku
zostały wykorzystane w kwocie 5.459.237,05 zł, na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowanych PROW przez poniższe jst.:
- powiat bialski - plan: 247.000 zł, wykonanie: 246.396,20 zł, nieprzekazane:
603,80 zł; środki wydatkowano na zadanie „Scalenie gruntów obrębu: Pogorzelec
i Dębów (działka nr 84), gmina Sosnówka”, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 104.796,52 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 141.599,68 zł;
- powiat chełmski - plan: 1.989.003 zł, wykonanie: 1.986.765,08 zł,
nieprzekazane: 2.237,92 zł, z tego:
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu OchożaPniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica” – plan: 127.000 zł,
wykonanie: 126.640,70 zł, nieprzekazane: 359,30 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 53.862,51 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 72.778,19 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole” – plan:
107.000 zł, wykonanie: 106.401,53 zł, nieprzekazane: 598,47 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 45.254,47 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 61.147,06 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce-Kolonia
i Zabudnowo, gmina Białopole” – plan: 768.003 zł, wykonanie: 767.904,54 zł,
nieprzekazane: 98,46 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 326.602,60 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 441.301,94 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Wojsławice, gmina Wojsławice” – plan:
805.000 zł, wykonanie: 804.830,28 zł, nieprzekazane: 169,72 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 342.307,90 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 462.522,38 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Nowe Depułtycze, gmina Chełm” – plan:
139.000 zł, wykonanie: 138.011,78 zł, nieprzekazane: 988,22 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 58.698,63 zł,
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-

-

-

-

- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 79.313,15 zł;
- zadanie „ Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm” – plan: 43.000 zł,
wykonanie: 42.976,25 zł, nieprzekazane: 23,75 zł, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 18.278,47 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 24.697,78 zł;
powiat lubartowski - plan: 349.000 zł, wykonanie: 348.819,21 zł, nieprzekazane:
180,79 zł, środki wydatkowano na zadanie „Projekt scalania gruntów rolnych na
obrębach Antonówka, Cegielnia, Kamieniowola w Gminie Ostrówek”, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 148.358,68 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 200.460,53 zł;
powiat łęczyński - plan: 659.000 zł, wykonanie: 658.159,89 zł, nieprzekazane:
840,11 zł, środki wydatkowano na zadanie „Scalanie gruntów w powiecie
łęczyńskim na terenie gminy Ludwin”, z tego:
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych
uczestników scalenia – 279.926,44 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 378.233,45 zł;
powiat tomaszowski - plan: 634.000 zł, wykonanie: 633.387,94 zł,
nieprzekazane: 612,06 zł, środki wydatkowano na zadanie „Scalenie gruntów wsi
Kryłów-Kolonia, Prehoryłe w gminie Mircze”, z tego:
- przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie – 36.491,84 zł,
- analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych – 196.509,30 zł,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – 150.460,15 zł,
- badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji
gruntów – 23.792,53 zł,
- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia – 226.134,12 zł;
powiat włodawski - plan: 1.057.877,42 zł, wykonanie: 1.057.464,30 zł,
nieprzekazane: 413,12 zł, z tego:
- zadanie „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska
i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, plan: 276.000 zł, wykonanie:
275.587,86 zł, nieprzekazane: 412,14 zł, z tego:
- przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie – 23.019,66 zł,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – 94.911,88 zł,
- badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji
gruntów – 15.008,45 zł,
- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia – 142.647,87 zł;
- zadanie „Scalanie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn – Kolonia w gminie
Hańsk”, plan: 781.877,42 zł, wykonanie: 781.876,44 zł, nieprzekazane:
0,98 zł, z tego:
- remont 47 przepustów – 18.010,42 zł,
- oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych – 159.593,74 zł,
- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek – 257.007,15 zł,
- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości – 347.265,13 zł.
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- powiat zamojski - plan: 529.000 zł, wykonanie: 528.244,43 zł, nieprzekazane:
755,57 zł, środki zaplanowano na zadanie „Scalenie gruntów obrębów: Sulmice,
Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gmina Skierbieszów”, z tego:
- przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie – 44.126,63 zł,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej – 181.921,29 zł,
- badanie KW i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem ewidencji
gruntów – 28.770,12 zł,
- pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia – 273.426,39 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 5.643,37 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu. Przyczyną niewykorzystania dotacji były oszczędności poprzetargowe.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
W 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 zaplanowane w łącznej
wysokości 1.360.870 zł, do końca 2018 roku zostały wykorzystane w kwocie
1.360.867,93 zł, na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych PROW
przez poniższe jst:
 powiat chełmski - plan: 597.003 zł, wykonanie: 597.001,91 zł, nieprzekazane:
1,09 zł, środki wydatkowano na zadanie „Scalanie gruntów obrębów Białopole,
Buśno, Kicin, Strzelce-Kolonia i Zabudnowo, gmina Białopole”,
 powiat włodawski - plan: 763.867 zł, wykonanie: 763.866,02 zł, nieprzekazane:
0,98 zł, środki wydatkowano na zadanie „Scalenie gruntów wsi Kulczyn
i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”.
Niewykorzystane środki w kwocie 2,07 zł nie zostały przekazane do wysokości planu.
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rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje
§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 203.000 zł
plan po zmianach: 45.854,60 zł
wykonanie: 42.854,60 zł, tj. 93,46% planu
W ustawie budżetowej na 2018 rok środki w kwocie 203.000 zł zaplanowane zostały
dla powiatów województwa lubelskiego z przeznaczeniem na gleboznawczą
klasyfikację gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod
budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego
użytkowania, wymianę gruntów oraz regulację stanów prawnych nieruchomości
rolnych.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 157.145,40 zł
wynikała ze zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego,
z tego:
 o kwotę 138.605,40 zł, decyzją budżetową Nr 562 Wojewody Lubelskiego
z dnia 9 listopada 2018 r., w planie dotacji 12 powiatów, z jednoczesnym
zwiększeniem wydatków bieżących, zwiększeniem wydatków bieżących
w rozdziale 01023 oraz zwiększeniem w rozdziale 01095, § 2210,
 o kwotę 18.540 zł, decyzją budżetową Nr 567 Wojewody Lubelskiego z dnia
13 listopada 2018 r., w planie dotacji 4 powiatów, z jednoczesnym
zwiększeniem wydatków bieżących.
Omówienie wydatków
W 2018 r. środki zaplanowane w łącznej wysokości 45.854,60 zł, do końca roku
zostały wykorzystane w kwocie 42.854,60 zł na zadania z zakresu prac geodezyjno –
urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, przez poniższe jst.:
 powiat bialski - plan: 18.770,90 zł, wykonanie: 18.770,90 zł, z tego: na zadanie
polegające wymianie gruntów 17.120,90 zł oraz na zadanie polegające podziale
działek w celu wydzielenia działek siedliskowych dożywotniego użytkowania
1.650 zł,
 powiat chełmski - plan: 8.781 zł, wykonanie: 8.781 zł, na zadanie polegające
podziale działek w celu wydzielenia działek siedliskowych dożywotniego
użytkowania,
 powiat hrubieszowski - plan: 2.460 zł, wykonanie: 2.460 zł, na zadanie
polegające podziale działek w celu wydzielenia działek siedliskowych
dożywotniego użytkowania,
 powiat radzyński - plan: 3.000 zł, wykonanie: 0 zł,
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 powiat włodawski - plan: 2.400 zł, wykonanie: 2.400 zł, na zadanie polegające
podziale działek w celu wydzielenia działek siedliskowych dożywotniego
użytkowania,
 powiat zamojski - plan: 10.442,70 zł, wykonanie: 10.442,70 zł, na zadanie
polegające podziale działek w celu wydzielenia działek siedliskowych
dożywotniego użytkowania.
Niewykorzystane środki w kwocie 3.000 zł nie zostały przekazane do wysokości planu
z powodu braku spraw związanych z regulacjami prawnymi w zakresie zwrotu działek
dożywotniego użytkowania oraz wymiany gruntów.
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rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Wydatki majątkowe
§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
plan wg ustawy budżetowej: 390.000 zł
plan po zmianach: 358.490,42 zł
wykonanie: 336.055,48 zł, tj. 93,74% planu
Środki w kwocie 390.000 zł zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok
na realizację projektów scalania gruntów rolnych przez starostwa powiatowe
województwa lubelskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje
w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na zagospodarowanie
poscaleniowe.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 31.509,58 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 679 Wojewody Lubelskiego z dnia 18
grudnia 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w § 2058.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 358.490,42 zł, wykorzystane zostały
w kwocie 336.055,48 zł przez Powiat Włodawski na zadanie „Scalenie gruntów wsi
Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, z tego:
 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 13.998,60 zł,
 wykonanie prac poprawiających parametry melioracji – 313.339,57 zł,
 budowa przepustu – 1.081,71 zł,
 wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – 7.635,60 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 22.434,94 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu. Przyczyną niewykorzystania dotacji były oszczędności poprzetargowe.
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§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem
środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
plan wg ustawy budżetowej: 223.000 zł
plan po zmianach: 204.989,58 zł
wykonanie: 192.084,52 zł, tj. 93,70% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 18.010,42 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 679 Wojewody Lubelskiego z dnia
18 grudnia 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w § 2059.
Środki w kwocie 223.000 zł zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 rok
na realizację projektów scalania gruntów rolnych przez starostwa powiatowe
województwa lubelskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje
w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na zagospodarowanie
poscaleniowe.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 204.989,58 zł, wykorzystane zostały
w kwocie 192.084,52 zł przez Powiat Włodawski na zadanie „Scalenie gruntów wsi
Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, z tego:
 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 8.001,40 zł,
 wykonanie prac poprawiających parametry melioracji – 179.100,43 zł,
 budowa przepustu – 618,29 zł,
 wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – 4,364,40 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 12.905,06 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu. Przyczyną niewykorzystania dotacji były oszczędności poprzetargowe.
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rozdział 01008 - Melioracje wodne
plan wg ustawy budżetowej: 5.735.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Powyższe środki zaplanowano na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
podstawowych z przeznaczeniem, głównie, na utrzymanie urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej tj. wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp, zbiorników
retencyjnych, budowli hydrotechnicznych oraz remonty budowli piętrzących,
usuwanie zatorów na rzekach spowodowanych przez bobry oraz realizację zaleceń
wynikających z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a także
na wydatki inwestycyjne.
Dotacje
§ 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 5.235.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 5.235.000 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 393 Wojewody Lubelskiego z dnia
18 września 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1774).
Wydatki nie były ponoszone z uwagi na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r. nowego
Prawa wodnego, na podstawie którego zlikwidowano Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lublinie, będący ostatecznym beneficjentem dotacji. Zadania
zostały przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie.
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rozdział 01008 - Melioracje wodne
Wydatki majątkowe
§ 6510 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 500.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 500.000 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 393 Wojewody Lubelskiego z dnia
18 września 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1774).
Wydatki nie były ponoszone z uwagi na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r. nowego
Prawa wodnego, na podstawie którego likwidowano Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lublinie, będący ostatecznym beneficjentem dotacji. Zadania
zostały przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie.
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rozdział 01009 - Spółki wodne
plan wg ustawy budżetowej: 124.000 zł
plan po zmianach: 1.918.000 zł
wykonanie: 1.854.135,72 zł, tj. 96,67% planu
§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 124.000 zł
plan po zmianach: 1.918.000 zł
wykonanie: 1.854.135,72 zł, tj. 96,67% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 1.794.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 50, decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.193.2018.MF.1794 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 213 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca
2018 r., z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności
bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń
wodnych.
Omówienie wydatków
Środki w wysokości 1.918.000 zł zaplanowane zostały na częściowe sfinansowanie
kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, realizowanych
przez spółki wodne. Zakres rzeczowy działalności spółek wodnych obejmuje m.in.
renowację i konserwację rowów melioracyjnych, drenowania oraz utrzymanie
w należytym stanie przepustów.
W województwie lubelskim konserwację urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych wykonuje aktualnie 20 samodzielnych spółek wodnych oraz
5 rejonowych związków spółek wodnych skupiających 30 spółek. Zadanie
realizowane jest na podstawie art. 443 ustawy Prawo wodne.
W 2018 r. środki zostały wykorzystane w kwocie 1.854.135,72 zł przez 50 spółek
wodnych, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym
utrzymanie rowów i sieci drenarskiej. Do robót finansowanych z dotacji należały m.in.
odmulanie dna rowów, usuwanie zakrzaczeń, obkaszanie skarp, utrzymanie budowli
piętrzących i komunikacyjnych, utrzymanie sieci drenarskiej, odmulanie i remont
przepustów, oczyszczanie i remont wylotów, odmulanie i udrażnianie studzienek,
rozbieranie tam bobrowych, remont mostków, rozplantowanie urobku.
Niewykorzystane środki w kwocie 63.864,28 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu. Przyczyną niewykorzystania środków jest rezygnacja 2 spółek z dotacji oraz
niższej wartości wykonanych robót przez 5 spółek.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 50
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 50, zaplanowane w wysokości
1.794.000 zł, wydatkowane zostały w kwocie 1.735.470,72 zł dla spółek wodnych i
16

związków spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych. Do robót finansowanych z dotacji należały m.in. odmulanie dna
rowów, usuwanie zakrzaczeń, obkaszanie skarp, utrzymanie budowli piętrzących
i komunikacyjnych, utrzymanie sieci drenarskiej, odmulanie i remont przepustów,
oczyszczanie i remont wylotów, odmulanie i udrażnianie studzienek, rozbieranie tam
bobrowych, remont mostków, rozplantowanie urobku.
Niewykorzystane środki w kwocie 58.529,28 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu. Przyczyną niewykorzystania środków jest rezygnacja 2 spółek z dotacji oraz
niższej wartości wykonanych robót przez 5 spółek.
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rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
plan wg ustawy budżetowej: 3.162.000 zł
plan po zmianach: 61.490.100 zł
wykonanie: 35.671.017,88 zł, tj. 58,01% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 58.328.100 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12 o łączną kwotę
58.372.100 zł, z tego:
 decyzją
Ministra
Finansów
z
dnia
1
marca
2018 r.
Nr MF/FG1.4143.3.32.2018.MF.403, wprowadzoną decyzją Nr 46 Wojewody
Lubelskiego z dnia 8 marca 2018 r. w łącznej kwocie 6.855.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 dofinansowanie zadań przewidzianych w 2018 r. do realizacji przez
Inspekcję Weterynaryjną związanych z zakupem i wyłożeniem
szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących w akcji
wiosennej i jesiennej 2018 r. na obszarze województwa lubelskiego,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania
wścieklizny (Dz. U. z 2017 r. poz. 69) oraz dodatkowymi kryteriami
określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii – kwota 4.200.000 zł,
 realizację zadań związanych z wczesnym wykrywaniem i zwalczaniem
afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
(Dz. U. z 2015 r., poz. 711 z późn. zm.), Decyzją Wykonawczą Komisji
(UE) 2017/2411 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniającą załącznik
do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń
w niektórych państwach członkowskich (Dz. U. UE L. 342/17
z 21 grudnia 2017 r.) oraz w oparciu o pismo Głównego Lekarza
Weterynarii GIWz-403-17/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. dotyczące
podjęcia działań Inspekcji a także informację dotyczącą przegłosowania
przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt i Pasz decyzji zmieniającej
załącznik do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – poszerzenie
stref objętych restrykcjami – kwota 2.655.000 zł,
 decyzją
Ministra
Finansów
Nr MF/FG1.4143.3.84.2018.MF.1050
z dnia 18 kwietnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 114 Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w kwocie 9.939.000 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji przez
Inspekcję Weterynaryjną w 2018 roku, w tym na:
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 działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej
encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (Scarapie), w tym
zakupu testów i prowadzenia badań monitoringowych,
 prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych
chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1855 z późn. zm.) oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych,
sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń
zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz. 2813, z późn. zm.),
 badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji
niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów
leczniczych i skażeń promieniotwórczych (Dz. U., poz. 1246),
 badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych,
produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
(Dz. U. z 2017r., poz. 453),
 badania środków spożywczych produkowanych i wprowadzanych do
obrotu na obecność substancji zanieczyszczających, w tym
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia
2006 r. ustanawiającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych
zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364
z 20.12.2006 r. str. 5, z późn. zm.),
 finansowanie programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w tym: z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu
zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018-2020 (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2403), z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
„Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w
stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2018 r.”, z dnia 20
grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków
hodowlanych na lata 2017 – 2019” (Dz. U. z 2016 r., poz. 2239),
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego
programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach
hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2017-2019” (Dz. U.
z 2017 r., poz. 70), z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami
wywołującymi grypę ptaków na lata 2017-2019” (Dz. U. z 2017 r.,
poz.105), z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
„Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella
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w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2017-2019”
(Dz. U. z 2017 r., poz. 114),
finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt wprowadzonych na podstawie art. 57 ust. 3 i ust. 7 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 oraz z 2018 r.,
poz. 50),
finansowanie programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie
szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia
2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 517 z późn. zm.),
finansowanie kontroli zwierząt i produktów spożywczych pochodzenia
zwierzęcego na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli
weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r., poz. 519),
wykonanie odstrzału sanitarnego dzików zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego
2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików
(Dz. U. z 2016 r., poz. 229) oraz odstrzału sanitarnego zarządzonego na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 lub art. 46 ust 3 pkt 8 lub art. 47 ust 1,
prowadzonego na zasadach określonych w art. 47a ustawy z dnia 23
września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 1605),
finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską, w tym:
- wynikających z decyzji wykonawczej Komisji z dnia 12 listopada
2013 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii
zoonotycznych i komensalnych (Dz. Urz. UE L z dnia 14.11.2013 r.);
kontroli wymogów zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r.
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 278),
nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
oraz przemieszczaniem zwierząt zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. h ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 36) oraz zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 546),
zakupu odczynników, materiałów i usług do badania mięsa
(z wyłączeniem wynagrodzeń za badanie mięsa), zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r.
ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli
w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338
z 22.12.2005, str. 60, z późn. zm.) oraz Załącznikiem I Sekcja IV
Rozdział IX lit. C rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym
szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
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do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 25.06.2004, str. 206
z późn. zm.).
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.244.2018.MF.2373 z dnia 19
lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 289 Wojewody Lubelskiego
z dnia 25 lipca 2018 r. w kwocie 9.900.300 zł, z przeznaczeniem na realizację
zadań przez Inspekcję Weterynaryjną w 2018 r.,
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.260.2018.MF.2451 z dnia 31
lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 308 Wojewody Lubelskiego
z dnia 25 lipca 2018 r. w kwocie 8.250.000 zł, z przeznaczeniem dla
powiatowych inspektoratów weterynarii województwa lubelskiego na:
 zakup sprzętu jednorazowego użytku niezbędnego do wykonywania
zabiegów profilaktycznych bądź diagnostycznych oraz pobierania
próbek do badań laboratoryjnych (probówki, odzież itp.),
 dojazd w celu pobrania próbek oraz dowóz próbek do laboratorium
(zakup paliwa),
 zabijanie zwierząt oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, w tym ich
transport do najbliższego miejsca zabicia zwierząt lub unieszkodliwienia
zwłok zwierzęcych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii,
 unieszkodliwianie odpadów powstałych przy badaniach laboratoryjnych
chorób zakaźnych i zoonoz,
 odkażanie pomieszczeń, miejsc przebywania i utrzymywania zwierząt,
środków transportu, sprzętu, produktów pochodzenia zwierzęcego
i innych produktów oraz miejsc załadunku i miejsc przeprowadzania
zwierząt zarządzone przez powiatowego lekarza weterynarii,
 badania laboratoryjne zlecone do wykonania laboratoriom innym niż
Zakłady Higieny Weterynaryjnej,
 odstrzał sanitarny dzików,
 wynagrodzenia lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych przez
wojewódzkiego i powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania
określonych czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych
zwierząt,
 wynagrodzenia i dojazdy rzeczoznawców powołanych do oszacowania
wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego,
środków żywienia zwierząt i sprzętu, niezbędnych do ustalenia
wysokości odszkodowania.
 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
 na dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji przez Inspekcję
Weterynaryjną w 2018 roku,
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.312.2018.MF.3122 z dnia
3 września 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 378 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 września 2018 r. w kwocie 12.090.000 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji przez
Inspekcję Weterynaryjną w 2018 roku,
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.390.2018.MF.4174 z dnia 12
października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 485 Wojewody
21

Lubelskiego z dnia 17 października 2018 r. w kwocie 11.337.800 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji przez
Inspekcję Weterynaryjną w 2018 roku,
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG1.4143.3.32.2018.MF.403.K01 z dnia 13 października
2018 r. korygującą decyzję Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.32.2018.MF.
403 z dnia 1 marca 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 527 Wojewody
Lubelskiego z dnia 30 października 2018 r. w kwocie 44.000 zł, z jednoczesnym
zwiększeniem w rozdziale 01033, § 6060.
Omówienie wydatków
I. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie na realizację zadań związanych
ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt z zaplanowanej kwoty 4.882.820 zł
wydatkował do końca 2018 r. środki w wysokości 4.836.848,15 zł, z tego:
 § 4210 oraz § 4300 – zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakupiono
pojemniki do przechowywania materiału zakaźnego do utylizacji, worki na
odpady zakaźne, materiały laboratoryjne, jednorazowe fartuchy oraz zakupy
usług pozostałych – utylizacja materiału zakaźnego z laboratorium, zrzut
szczepionek – kwota 2.605.063,63 zł,
 § 4230 – zakup podłoży, pożywek, testów, odczynników i zestawów do badań
laboratoryjnych, wody peptonowej, zakup szczepionki przeciwko wściekliźnie
lisów wolnożyjących (zapłata za zakup szczepionki nastąpi w IV kwartale br.) –
kwota 2.231.784,52 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 45.971,85 zł (w tym 0,43 zł z ustawy) nie zostały
przekazane do wysokości planu.
Powodem niewykorzystania środków wynika z brak wpływu faktur oraz braku
możliwości zakupu odczynników o wydłużonym terminie przydatności.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 12, zaplanowane w wysokości 4.289.000
zł, do końca 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie 4.243.028,58 zł, na sfinansowanie
wydatków związanych z zakupami wyłożeniem szczepionki przeciwko wściekliźnie
lisów wolno żyjących w akcji wiosennej i jesiennej 2018 r. na obszarze województwa
lubelskiego, tj.:
 § 4210 oraz § 4300 – środki na zakup mikrokońcówek, odzieży jednorazowego
użytku, pojemników na odpady, środki na zrzut szczepionki przeciwko
wściekliźnie lisów wolnożyjących – kwota 2.239.183,06 zł,
 § 4230 - środki na zakup szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów
wolnożyjących – 2.003.845,52 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 45.971,42 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu.
Powodem niewykorzystania środków wynika z brak wpływu faktur oraz braku
możliwości zakupu odczynników o wydłużonym terminie przydatności.
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II. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii na realizację zadań związanych
ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt z zaplanowanej kwoty 56.607.280 zł
do końca 2018 roku wydatkowały środki w kwocie 30.834.169,73 zł, z tego:
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia – 320 zawartych umów
zleceń z lekarzami wolnej praktyki oraz 21 umowy zlecenia z osobami
wykonujących czynności pomocnicze z wyznaczenia PLW, 15 umów
zawartych z osobami dokonującymi uboju świń z nakazu PLW, 22 umowy dla
pomocników przy zwalczaniu ASF oraz 6 umów z osobami pomagającymi
w akcjach przeszukiwania lasów w celu odnalezienia zwłok dzików oraz
21 umów z lek. wet. z innych powiatów pomagających w akcji zwalczania
ASF-u – kwota 3.634.699,58 zł,
 § 4210 oraz § 4300 – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
m.in.: maty dezynfekujące, paliwo, probówko-strzykawki,
pojemniki
bakteriologiczne, kolczyki do identyfikacji świń, kody kreskowe, zestawy do
pobierania prób żywności i pasz oraz próby podeszwowej jednorazowej, odzież
ochronna, farby do oznakowania tusz dzików w zawiązku z ASF, worki foliowe
do pobrania prób ASF, odstraszacze dla dzików, rękawice ochronne, broszury
informacyjne związane z ASF, środki dezynfekcyjne, beczki na zwłoki dzików,
mat. pędne, glikol, termometry bezdotykowe, koszty badań laboratoryjnych,
utylizacja odpadów, zwalczanie choroby Aujeszky'ego, odstrzał sanitarny
dzików, zapłata badanie monitoringowe środków spożywczych, za usługi
zlecone wyznaczonym lekarzom weterynarii w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych, badania KPŚ,
za przechowywanie dzików w chłodniach,
dezynfekcję chłodni, wykrywanie obecności antybiotyków i substancji
przeciwbakteryjnych w wodzie, badania w kierunku zgnilca amerykańskiego,
za oznaczenie soi genetycznie zmodyfikowanej, dioksyn w paszach,
za oznaczenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w
żywności, za oznaczenie najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego
wzrost Salmonelli i Escherichia coli, za wykrywanie przeciwciał dla wirusa
grypy ptaków, zwrot zarządcom kosztów zabezpieczenia dróg w obszarach
zapowietrzonych ASF, dowóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych, zwłok
zwierząt, pasz w ogniskach ASF – kwota 18.945.622,42 zł,
 § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – kwota
583.812,02 zł,
 § 4410 – podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji służbowych
w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt, zwrotu dojazdów własnym samochodem celem dostarczenia prób do
badań – kwota 8.577,38 zł,
 § 4590 – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wypłata
odszkodowań dla 308 osób za 17.601 szt. świń w związku z ASF, dla 17 osób za
19 szt. trzody chlewnej padłej podczas wykonywania badań monitoringowych pobierania prób w kierunku choroby Aujeszky'ego u świń zleconych przez PLW,
za 1 stado kur niosek i jajka konsumpcyjne, 3 odszkodowanie za 5 szt. bydła
badanie w kier. EBB i TBC, 7 odszkodowania dla 7 osób za 7 rodzin pszczelich,
ule i sprzęt używany w pasiekach w związku ze stwierdzeniem zgnilca
amerykańskiego, 1 zapomoga za 9 szt. świń padłych w ognisku ASF-u, oraz
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nagrody dla 41 rolników za przyczynienie się do szybkiego zlikwidowania
ognisk ASF-u – kwota 7.583.232,89 zł,
 § 4600 – wypłata 1 odszkodowania za 292 szt. trzody chlewnej ubitych
w związku ze zwalczaniem ASF – kwota 78.225,44 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 25.773.110,27 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 1.389.470,27 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 45 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok - 24.383.640 zł.
Powstałe oszczędności wynikają z:
 § 4210 oraz § 4300 – brak rachunków i faktur z Kół Łowieckich za odstrzelone
dziki i PIW PIB Puławy za badania laboratoryjne - kwota 11.841.800,58 zł,
 § 4170 - spadek liczby zwierząt, brak rachunków od lekarzy wet. wolnej
praktyki za prace zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w m-cu
grudniu – kwota 747.818,42 zł,
 § 4230 – zahamowanie powstawania nowych ognisk ASF, brak w m-cu grudniu
w hurtowniach szczepionek, niektórych leków – kwota 90.301,98 zł,
 § 4410 – łączenie wyjazdów, wyjazdy w godzinach pracy – kwota 2.135,62 zł,
 § 4590 oraz § 4600 – brak pełnego wykorzystania w związku z brakiem
konieczności wypłaty odszkodowań z powodu ustania występowania kolejnych
ognisk ASF – kwota 13.091.053,67 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii z przyznanych środków z rezerwy celowej poz.
12 w kwocie 54.039.100 zł, wykorzystały kwotę 28.267.989,10 zł, z tego:
 § 4170 - Zawarto 288 umowy zlecenia– wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii
wolnej praktyki za wykonanie czynności zleconych w zakresie zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt, oraz 20 umów zleceń z osobami wykonujących
czynności pomocnicze z wyznaczenia PLW, 15 umów zawarte z osobami
dokonującymi uboju świń z nakazu PLW, 6 umów z osobami pomagającymi
w akcjach przeszukiwania lasów w celu odnalezienia zwłok dzików oraz 33
umów z lek. wet. z innych powiatów pomagających w zwalczaniu ASF-u –
kwota 2.666.215,29 zł,
 § 4210 oraz § 4300 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
m.in.: maty dezynfekujące, paliwo, probówko-strzykawki, pojemniki
bakteriologiczne, kolczyki do identyfikacji świń, kody kreskowe, zestawy do
pobierania prób żywności i pasz oraz próby podeszwowej jednorazowej, odzież
ochronna, farby do oznakowania tusz dzików w zawiązku z ASF, worki foliowe
do pobrania prób ASF, odstraszacze dla dzików, rękawice ochronne, broszury
informacyjne związane z ASF, środki dezynfekcyjne, beczki na zwłoki dzików,
mat. pędne, glikol, termometry bezdotykowe, koszty badań laboratoryjnych,
utylizacja odpadów, zwalczanie choroby Aujeszky'ego, odstrzał sanitarny
dzików, zapłata badanie monitoringowe środków spożywczych, za usługi
zlecone wyznaczonym lekarzom weterynarii w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych, badania KPŚ, za przechowywanie dzików w chłodniach,
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dezynfekcję chłodni, wykrywanie obecności antybiotyków i substancji
przeciwbakteryjnych w wodzie, badania w kierunku zgnilca amerykańskiego,
za oznaczenie soi genetycznie zmodyfikowanej, dioksyn w paszach, za
oznaczenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności,
za oznaczenie najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost
Salmonelli i Escherichia coli, za wykrywanie przeciwciał dla wirusa grypy
ptaków, zwrot zarządcom kosztów zabezpieczenia dróg w obszarach
zapowietrzonych ASF, dowóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych, zwłok
zwierząt, pasz w ogniskach ASF - kwota 17.569.236,68 zł,
§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – kwota
459.680,73 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – kwota 4.401,18 zł,
§ 4590 – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – Wypłacono 298
odszkodowań na rzecz osób fizycznych: za 17 537 szt. trzody chlewnej ze
względu na ASF, za 5 szt. trzody chlewnej padłych podczas pobierania krwi
w kierunku Aujeszkyego, za paszę i słomę, za 10 rodzin pszczelich, ule i sprzęt
używany w pasiekach w związku ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskiego
i 1 za ramki, węzę pszczelą oraz 39 nagród za przyczynienie się do szybkiej
likwidacji choroby ASF oraz za 2 szt. bydła- badanie w kierunku gruźlicy,
1 zapomogę za 9 szt. świń – kwota 7.490.229,78 zł,
§ 4600 – wypłata 1 odszkodowania za 292 szt. trzody chlewnej ubitych
w związku ze zwalczaniem ASF – kwota 78.225,44 zł.

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 25.771.110,90 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 1.387.470.90 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 45 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok - 24.383.640 zł.
Powstałe oszczędności wynikają z:
 § 4210 oraz § 4300 – brak rozliczeń kół łowieckich w ustalonych terminach kwota 11.841.563,32 zł,
 § 4170 - brak rachunków od lekarzy weterynarii wolnej praktyki za prace
zlecone, zmniejszył się stan pogłowia zwierząt – kwota 746.784,71 zł,
 § 4230 – brak wystąpienia nowych ognisk ASF – kwota 90.119,27 zł,
 § 4410 – wyjazdy w godzinach pracy – kwota 1.598,82 zł,
 § 4590 oraz § 4600 – brak pełnego wykorzystania w związku z brakiem
konieczności wypłaty odszkodowań z powodu ustania występowania kolejnych
ognisk ASF – kwota 13.091.044,78 zł.
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rozdział 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
plan wg ustawy budżetowej: 2.798.000 zł
plan po zmianach: 2.920.400 zł
wykonanie: 2.906.998,08 zł, tj. 99,54% planu
Na utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, w ustawie budżetowej zaplanowano
kwotę 2.920.400 zł, do końca 2018 r. wykorzystano kwotę 2.906.998,08 zł, co stanowi
99,54% planu wydatków.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 2.738.000 zł
plan po zmianach: 2.795.400 zł
wykonanie: 2.786.159,08 zł, tj. 99,67% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 57.400 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego, decyzją budżetową Nr 271
Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na zakup
komputerów przenośnych, matryc do laptopów, dysków twardych i kart sieci
bezprzewodowej, a także dodatkowych dysków twardych do serwera – kwota
25.400 zł,
2. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 562 Wojewody Lubelskiego z dnia 9
listopada 2018 r., z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów
certyfikacji chmielu nieprzygotowanego i produktów chmielowych, z
jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 01005, § 2110 – kwota 32.000 zł.
Omówienie wydatków
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup napojów dla pracowników,
dofinansowanie do okularów ochronnych, zakup odzieży ochronnej – 9.064,22 zł.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 2.777.094,86 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe 5 pracowników – 299.000 zł,
 wynagrodzenie osobowe 32 członków korpusu służby cywilnej – 1.355.435,76 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.181,75 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 342.220,69 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe z tytułu 72 umowy zlecenia, w tym za prace
związane z certyfikacją chmielu i obsługą embarga (66 umów) oraz
sprzątaniem pomieszczeń i terenu (6 umów) – 118.010,13 zł,
 pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki: zakup
materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów, materiałów biurowych),
zakup usług (dostawy gazu, wody, energii elektrycznej, remontowych,
medycznych, pocztowych, teleinformatycznych, prawnych), opłaty za
administrowanie i czynsze, wynajem pomieszczenia, wykonanie druku
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świadectw, ubezpieczenia komunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty
i składki, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników – 540.246,53 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 9.240,92 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 2.735,60 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 6.505,32 zł.
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rozdział 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Wydatki majątkowe
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 60.000 zł
plan po zmianach: 125.000 zł
wykonanie: 120.839 zł, tj. 96,67% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 65.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 639 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia
2018 r., z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, z jednoczesnym
zmniejszeniem w planie wydatków bieżących w rozdziale 01005.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 125.000 zł do końca 2018 r.
wydatkowano w kwocie 120.839 zł na zakup dwóch samochodów do przewozu próbek
laboratoryjnych.
Niewykorzystane środki w kwocie 4.161 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu.

28

rozdział 01032 – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
plan wg ustawy budżetowej: 12.642.000 zł
plan po zmianach: 13.272.406,09 zł
wykonanie: 13.261.821,29 zł, tj. 99,92% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 12.499.000 zł
plan po zmianach: 12.789.382,09 zł
wykonanie: 12.783.487,29 zł, tj. 99,95% planu,
z tego:
Wydatki bieżące z wyłączeniem finansowania i współfinansowania ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
plan wg ustawy budżetowej: 12.499.000 zł
plan po zmianach: 12.628.542,09 zł
wykonanie: 12.623.095,17 zł, tj. 99,96% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 129.542,09 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu o łączną kwotę 169.752,09 zł, z tego:
 z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 130.936,09 zł, z tego:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 20, decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FG1.4143.3.434.2018.MF.4324 z dnia 10 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 490 Wojewody Lubelskiego z dnia
18 października 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018
roku, dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika
służby cywilnej zatrudnionego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, przewidzianego do mianowania
z dniem 1 grudnia 2018 r. – kwota 1.032,09 zł,
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73, decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FG1.4143.3.412.2018.MF.4262 z dnia 13 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 515 Wojewody Lubelskiego z dnia
26 października 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań
wynikających z ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 810) – kwota 129.904 zł,
 decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 38.816 zł,
z tego:
 o kwotę 22.000 zł, decyzją budżetową Nr 58 Wojewody Lubelskiego
z dnia 21 marca 2018 r., z przeznaczeniem na zakup UTM, zakup szafy
chłodniczej (3-16°C) dla Laboratorium w Radzyniu Podlaskim oraz
zakup szafy chłodniczej (2-10°C) dla Laboratorium w Lublinie,
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 o kwotę 12.000 zł, decyzją budżetową Nr 139 Wojewody Lubelskiego
z dnia 10 maja 2018 r., z przeznaczeniem na zakup lodówki
laboratoryjnej oraz zakup niezbędnego wyposażenia dodatkowego,
tj. 3 rejestratorów temperatury wraz z interfejsem do odczytu łącznie ze
świadectwem wzorcowania,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych.
Powyższe wynika ze zmiany przepisów dotyczących limitu wydatków
zaliczanych do wydatków inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia
27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) o zmianie ustawy
o podatku dochodowym, limit ten został zwiększony z kwoty 3.500 zł do
kwoty 10.000 zł,
 kwotę 4.816 zł, decyzją budżetową Nr 637 Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
planie wydatków będącym w dyspozycji Lubelskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, z jednoczesnym
zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w § 6060,
2. zmniejszenia planu o łączną kwotę 40.210 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 438 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 października 2018
r., z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących finansowanych ze
środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – kwota 12.895 zł,
 decyzją budżetową Nr 608 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących finansowanych
ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – kwota 27.315 zł.
Omówienie wydatków
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.953,33 zł.
Środki przeznaczone zostały na: zakup środków higieny i wody mineralnej dla
pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów
zakupu okularów korygujących wzrok używanych do pracy przy komputerach, zakup
odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą oraz odprawę pośmiertną.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 12.491.141,84 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe 16 pracowników – 738.160,92 zł,
 wynagrodzenia osobowe 150 członków korpusu służby cywilnej – 7.420.411,43 zł,
przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatki służby cywilnej, nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 529.225,23 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1.537.515,52 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 70.900 zł, przeznaczono na wypłatę 16 umów
cywilno-prawnych na sprzątanie pomieszczeń biurowych (13 umów) i utrzymanie
porządku wokół obiektu (1 umowa) oraz zapewnienie optymalnych warunków
próbom sadzeniaków ziemniaka (2 umowy),
 pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, m.in.:
zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę gazu, wody, energii
elektrycznej, ogrzewanie, zakup usług remontowych, pocztowych,
transportowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie
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i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON i ZFŚS,
szkolenia, koszty wyjazdów służbowych – 2.194.928,74 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 5.446,92 zł stanowią środki zwrócone przez
jednostkę.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 20
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 20 zaplanowane w kwocie 1.032,09 zł,
w 2018 roku zostały wykorzystane w pełnej wysokości na sfinansowanie dodatku
służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej zatrudnionego
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie,
mianowanego z dniem 1 grudnia 2018 r.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 73
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 73 zaplanowane w wysokości 129.904 zł,
w 2018 roku zostały wykorzystane w kwocie 129.286,28 zł, na sfinansowanie zadań
wynikających z ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
810).
Niewykorzystane środki w kwocie 617,72 zł stanowią środki zwrócone przez
jednostkę.

31

rozdział 01032 – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wydatki bieżące finansowane
z Unii Europejskiej

ze

środków

bezzwrotnych

pochodzących

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 120.630 zł
wykonanie: 120.294,10 zł, tj. 99,72% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 120.630 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.394.2018.MF.SURVEY.2983
z dnia 4 września 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 369 Wojewody
Lubelskiego z dnia 7 września 2018 r. – kwota 38.685 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.537.2018.MF.INNE.4720 z dnia
8 listopada 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 578 Wojewody
Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r., – kwota 81.945 zł,
z przeznaczeniem na realizację działań kontrolnych w ramach decyzji Komisji
Europejskiej Nr SANTE/PH/2018/PL/SI2.774219 o udzieleniu dotacji zatwierdzającej
program kontroli występowania agrofagów i związanych z nim środków finansowych,
dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.139,89 zł.
Środki przeznaczone zostały na: zakup środków higieny BHP oraz odzieży ochronnej
i roboczej w ramach projektu SURVEY.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 109.154,21 zł, środki zostały przeznaczone
na finansowanie działań kontrolnych związanych z projektem SURVEY, z tego:
 materiały biurowe – 415,64 zł,
 wyposażenie laboratoryjne – 3.976,94 zł,
 pozostałe wyposażenie – 37.104,91 zł,
 sprzęt komputerowy – 56.249,31 zł,
 materiały laboratoryjne – 10.555,02 zł,
 papier – 852,39 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 335,90 zł stanowią środki zwrócone przez
jednostkę.
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Wydatki bieżące współfinansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących
z Unii Europejskiej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 40.210 zł
wykonanie: 40.098,02 zł, tj. 99,72% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 40.210 zł wynikała
ze zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody lubelskiego, z tego:
 decyzją budżetową Nr 438 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 października 2018
r. – kwota 12.895 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
bieżących z wyłączeniem finansowania i współfinansowania ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,
 decyzją budżetową Nr 608 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2018 r.,–
kwota 27.315 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących
z wyłączeniem finansowania i współfinansowania ze środków bezzwrotnych
pochodzących z Unii Europejskiej. Minister Finansów decyzją z dnia
8 listopada 2018 r. Nr MF/IP6.4143.3.537.2018.MF.INNE.4720 przyznał
środki finansowe na działań kontrolnych związanych z projektem SURVEY.
Środki te pokrywają 75% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 25% na
współfinansowanie zadania jednostka realizująca (WIORIN w Lublinie) ma
zabezpieczyć w ramach posiadanego budżetu. Wojewódzki Inspektorat Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie zabezpieczył na ten cel kwotę 27.315,00 zł.
Omówienie wydatków
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.713,30 zł.
Środki przeznaczone zostały na: zakup środków higieny BHP i zakup odzieży
ochronnej i roboczej w ramach projektu SURVEY.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 36.384,72 zł, środki zostały przeznaczone
na finansowanie działań kontrolnych związanych z projektem SURVEY, z tego:
 materiały biurowe – 138,55 zł,
 wyposażenie laboratoryjne – 1.325,64 zł,
 pozostałe wyposażenie – 12.368,31 zł,
 sprzęt komputerowy – 18.749,76 zł,
 materiały laboratoryjne – 3.518,33 zł,
 papier – 284,13 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 111,98 zł stanowią środki zwrócone przez
jednostkę.

33

rozdział 01032 – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 143.000 zł
plan po zmianach: 483.024 zł
wykonanie: 478.334 zł, tj. 99,03% planu
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 25.000 zł
plan po zmianach: 125.000 zł
wykonanie: 124.850 zł, tj. 99,88% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 100.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FG2.4143.3.146.2018.MF.2016 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 260 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 lipca
2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termorenowacja budynku
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
usytuowanego w Opolu Lubelskim przy ul. Kaliszańskiej 20.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 125.000 zł, wydatkowano
w kwocie 124.850 zł na realizację zadań:
 termorenowacja budynku WIORiN, usytuowanego w Opolu Lubelskim przy
ul. Kaliszańskiej 20 – kwota 102.945 zł,
 przebudowa wejścia do budynku z przystosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych, WIORiN w Opolu Lubelskim, ul. Kaliszańska 20 - kwota
21.905 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 150 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu
Wojewody Lubelskiego.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
W 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 59, zaplanowane w kwocie
100.000 zł, wydatkowano w pełnej wysokości na realizację zadania
pn.: „Termorenowacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie usytuowanego w Opolu Lubelskim przy ul. Kaliszańskiej
20” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
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§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 118.000 zł
plan po zmianach: 358.024 zł
wykonanie: 353.484 zł, tj. 98,73% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 240.024 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z o łączną kwotę 278.840 zł, z tego:
 z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 213.840 zł, z tego:
 z
rezerwy
celowej
poz.
59,
decyzją
Ministra Finansów
Nr MF/FG2.4143.3.147.2018.MF.2025 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
skorygowaną
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FG2.4143.3.147.2018.MF.2025.K01 z dnia 26 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzjami budżetowymi Nr 261 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 lipca 2018 r. oraz Nr 529 z dnia 31 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu
specjalistycznego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Lublinie” – kwota 68.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 73, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG1.4143.3.412.2018.MF.4262 z dnia 13 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 515 Wojewody Lubelskiego z dnia 26
października 2018 r., z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie na zakup 3 sztuk samochodu –
kwota 145.840 zł,
 z rezerwy Wojewody Lubelskiego, decyzją budżetową Nr 638 Wojewody
Lubelskiego z dnia 30 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na zakup samochodu
osobowego – kwota 64.854,60 zł,
 decyzją budżetową Nr 638 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 listopada 2018 r.,
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego – kwota 145,40 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 01005,
2. zmniejszenia planu o łączną kwotę 38.816 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 58 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca
2018 r. - kwota 22.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 139 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 maja
2018 r. – kwota 12.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 637 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 listopada
2018 r. – kwota 4.816 zł,
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących.
Powyższe wynika ze zmiany przepisów dotyczących limitu wydatków zaliczanych do
wydatków inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2175) o zmianie ustawy o podatku dochodowym, limit ten został
zwiększony z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł.
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Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 358.024 zł do końca 2018 r.
wydatkowano w kwocie 353.484 zł na realizację zadań:
 zakup 6 samochodów, w tym 1 samochodu klasy SUW– kwota 319.290 zł,
 zakup inkubatora laboratoryjnego - kwota 16.974 zł,
 zakup serwera - kwota 17.220 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 4.540 zł stanowią środki zablokowane decyzją
Nr 51 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Powstałe oszczędności wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego
dotyczącego zakupu 3 samochodów osobowych, w którym wybrano ofertę cenową
niższą od środków, jakie planowano na ten cel.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
W 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 59, zaplanowane w kwocie
68.000 zł wydatkowano w pełnej wysokości na zakup samochodu specjalistycznego.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 73
W 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 73, zaplanowane w wysokości
145.840 zł wydatkowano w kwocie 141.300 na zakup 3 nowych samochodów.
Niewykorzystane środki w kwocie 4.540 zł stanowią środki zablokowane decyzją
Nr 51 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Powstałe oszczędności wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego
z tytułu zakupu 3 samochodów osobowych, w którym wybrano ofertę cenową niższą
od środków, jakie planowano na ten cel.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
W 2018 r. środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego, zaplanowane
w kwocie 64.854,60 zł wydatkowano w pełnej wysokości na zakup nowego
samochodu osobowego.
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rozdział 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
plan wg ustawy budżetowej: 5.814.000 zł
plan po zmianach: 6.657.600 zł
wykonanie: 6.554.573,99 zł, tj. 98,45% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 5.814.000 zł
plan po zmianach: 6.406.700 zł
wykonanie: 6.313.603,99 zł, tj. 98,55% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 592.700 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę
612.000 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 12 o łączną kwotę 576.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.84.2018.MF.1050 z dnia
18 kwietnia 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 114
Wojewody Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
w zakresie monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych,
zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211) - zakup
produktów leczniczych weterynaryjnych do badań monitoringowych –
kwota 20.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.244.2018.MF.2373
z dnia 19 lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 289
Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca 2018 r., z przeznaczeniem dla
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie na dofinansowanie
kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wydatków
bieżących pozapłacowych, w zakresie ustawowych zadań ciążących na
Inspekcji Weterynaryjnej, w tym m.in.: bieżących napraw sprzętu
laboratoryjnego, środków transportu, urządzeń biurowych oraz
budynków ogrodzenia Inspektoratu, potrzeb szkoleniowych z zakresu:
ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
bezpieczeństwa i higieny żywności, bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i pasz, nadzoru farmaceutycznego,
administracji, kadr i finansów, zakupu materiałów, wyposażenia i usług
niezbędnych do wykonywania ustawowych czynności inspekcyjnych –
kwota 282.000 zł,
 decyzją
Ministra Finansów
Nr MF/FG1.4143.3.390.2018.MF.4174
z dnia 12 października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 485
Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Lublinie – kwota 274.000 zł,
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z rezerwy celowej poz. 44 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG1.4143.3.281.2018.MF.2828 z dnia 17 sierpnia 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 341 Wojewody Lubelskiego z dnia 24
sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających
z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), tj. na
utworzenie od 1 lipca 2018 r. 1 nowego stanowiska pracy w korpusie
służby cywilnej z przeznaczeniem na wzmocnienie w Zespołach
Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Wojewódzkiego
(1 etat) – kwota 36.000 zł,
2. zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 19.300 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia
6 marca 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 01034
§ 4020 – kwota 2.400 zł,
 decyzją budżetową Nr 600 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 listopada
2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków
majątkowych – kwota 16.900 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 roku na realizację zadań Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
wykorzystał 6.313.603,99 zł na sfinansowanie:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.250,69 zł.
Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie do okularów dla pracownika, zakup
wody i odzieży BHP.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 6.312.353,30 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe 18 pracowników – 641.000 zł,
 wynagrodzenia osobowe 50 członków korpusu służby cywilnej – 3.257.682 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 274.916,97 zł,
 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 759.596,08 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 53.748 zł, przeznaczono na wypłatę 10 umów
zleceń,
 pozostałe wydatki bieżące, m. in.: zakupy materiałów i wyposażenia (materiały
biurowe, pędne, środki czystości, materiały laboratoryjne), zakup materiałów
medycznych (odczynniki, surowice), zakup energii elektrycznej, gazu, wody
i c.o., zakup usług konserwacyjnych i naprawczych, usługi pocztowe, pralnicze,
transportowe, telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże
służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON
i ZFŚS – 1.325.410,25 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 93.096,01 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 52.436,01 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 40.660 zł, z tego:
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 decyzją Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06)
na 2018 rok – 660 zł,
 decyzją Nr 50 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06)
na 2018 rok – 40.000 zł.
Niższy poziom wykorzystania środków spowodowany jest oszczędnościami
wynikającymi z braku obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, niższych niż
zakładano kosztów związanych z funkcjonowaniem inspektoratu, m.in. niższych
wydatków na remonty i naprawy, brakiem możliwości zakupu odczynników
o wydłużonym terminie, braku realizacji szkoleń.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 12, zaplanowane w wysokości 576.000 zł
do końca 2018 r. zostały wykorzystane w kwocie 483.591,74 zł, z tego:
 na dofinansowanie kosztów zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych do
badań monitoringowych, odczynników, wzorców pehametrycznych środków –
kwota 27.215,14 zł,
 na dofinansowanie wydatków bieżących w tym m.in.: zakupy materiałów
i wyposażenia (materiały biurowe, pędne, środki czystości, materiały
laboratoryjne), zakup materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej, gazu,
wody i c.o., zakup usług konserwacyjnych i naprawczych, usługi pocztowe,
pralnicze, transportowe, telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie
i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników –
kwota 456.376,60 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 92.408,26 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 52.408,26 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 50 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 40.000 zł.
Niższy poziom wykorzystania środków spowodowany jest oszczędnościami
wynikającymi z braku możliwości zakupu odczynników o przedłużonym terminie
ważności, niższych niż zakładano kosztów związanych z funkcjonowaniem
inspektoratu, m.in. niższych wydatków na remonty i naprawy, braku realizacji
szkoleń.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 44
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 44, zaplanowane w wysokości 36.000 zł do
końca 2018 r. zostały wykorzystane w kwocie 35.339,60 zł, na utworzenie 1 nowego
stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej z przeznaczeniem na wzmocnienie
w Zespołach Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Wojewódzkiego
(1 etat).
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 660,14 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 0,14 zł,
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 środki zablokowane decyzją Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 660 zł.
Powstałe oszczędności wynikają z braku obowiązku opłacania składek na Fundusz
Pracy pracowników Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.
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rozdział 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
Wydatki majątkowe
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 250.900 zł
wykonanie: 240.970 zł, tj. 96,04% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększeń planu
o łączną kwotę 250.900 zł, z tego:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12, o łączną kwotę 234.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.32.2018.MF.403 z dnia 1 marca
2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 46 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 marca
2018 r., z przeznaczeniem na zakup 5 szt. kontenerów chłodniczych – kwota
100.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.390.2018.MF.4174 z dnia 12
października 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 485 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 października 2018 r., z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Lublinie na zakup samochodu – kwota 90.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.32.2018.MF.403.K01 z dnia 13
października 2018 r. korygującą decyzję Ministra Finansów Nr
MF/FG1.4143.3.32.2018.MF. 403 z dnia 1 marca 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 46 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 marca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 527 Wojewody Lubelskiego z dnia 30
października 2018 r., z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Lublinie na zakup 2 sztuk chłodni kontenerowych,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 01022
– kwota 44.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 600 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 listopada 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu, z jednoczesnym
zmniejszeniem w planie wydatków bieżących – kwota 16.900 zł.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 250.900 zł do końca 2018 r. zostały
wydatkowane w kwocie 240.970 zł, na zakup 7 chłodni kontenerowych
do przechowywania padłych i odstrzelonych dzików (134.070 zł) oraz zakupu
samochodu służbowego HONDA Civic 4D (109.900 zł).
Niewykorzystane środki w kwocie 9.930 zł stanowią środki nieprzekazane
do wysokości planu, w związku z zakupem chłodni mniejszych rozmiarów niż
pierwotnie planowano.
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Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 12, zaplanowane w wysokości 234.000 zł
do końca 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie 224.070 zł, na zakup 7 chłodni
kontenerowych do przechowywania padłych i odstrzelonych dzików (134.070 zł) oraz
zakupu samochodu służbowego HONDA Civic 4D (109.900 zł).
Niewykorzystane środki w kwocie 9.930 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu, w związku z zakupem chłodni mniejszych rozmiarów niż pierwotnie
planowano.
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rozdział 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii
plan wg ustawy budżetowej: 29.179.000 zł
plan po zmianach: 36.657.930 zł
wykonanie: 36.498.705,47 zł tj. 99,57% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 29.179.000 zł
plan po zmianach: 35.079.430 zł
wykonanie: 34.984.513,44 zł tj. 99,73% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 5.900.430 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
1. z rezerw celowych budżetu państwa, o łączną kwotę 5.898.030 zł, z tego:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12, o łączną kwotę 2.311.200 zł,
z tego:
 o
kwotę
522.800
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr
MF/FG1.4143.3.84.2018.MF.1050 z dnia 18 kwietnia 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 114 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2018
r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących
pozapłacowych w zakresie ustawowych zadań ciążących na Inspekcji
Weterynaryjnej,
 o
kwotę
1.283.400
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr
MF/FG1.4143.3.244.2018.MF.2373 z dnia 19 lipca 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 289 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji
Weterynaryjnej,
 o
kwotę
505.000
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr
MF/FG1.4143.3.390.2018.MF.4174 z dnia 12 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 485 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
października 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
przewidzianych do realizacji przez Inspekcję Weterynaryjną w 2018 roku,
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35, o kwotę 1.617.000 zł, decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.370.2018.MF.3992 z dnia 9
października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 467 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 października 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
w zakresie czynności zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii
i zakładom leczniczym na podstawie art. 16, 30 i 31 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 36 .),
tj. czynności związane z badaniem zwierząt łownych i rzeźnych, badaniem
mięsa i wystawianiem świadectw,
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44, o łączną kwotę 1.969.830 zł,
z tego:
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 o
kwotę
1.249.830
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr
MF/FG1.4143.3.53.2018.MF.854 z dnia 18 kwietnia 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 115 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2018
r., z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 kwietnia 2018 r. wydatków
na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 20 etatów
w powiatowych inspektoratach weterynarii z obszaru województwa
lubelskiego, w związku z kontynuacją zadań z zakresu zwalczania
afrykańskiego pomoru świń,
 o
kwotę
720.000
zł,
decyzją
Ministra Finansów
Nr
MF/FG1.4143.3.281.2018.MF.2828 z dnia 17 sierpnia 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 341 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2018
r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży
żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), tj. na utworzenie od 1 lipca
2018 r. nowych stanowisk pracy w powiatowych inspektoratach weterynarii
(20 etatów),
2. decyzją budżetową Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 marca 2018 r.,
z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdniku,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 01033 § 4020 – kwota 2.400 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 roku powiatowe inspektoraty weterynarii wykorzystały środki na
wydatki bieżące w kwocie 34.984.513,44 zł na sfinansowanie:
Świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.652,80 zł.
Środki przeznaczone zostały na zakup odzieży roboczej dla pracowników, ekwiwalent
za odzież roboczą i ochronną dla pracowników PIW, zwrot za okulary korekcyjne,
woda dla pracowników w terenie, herbatę, napoje.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 34.943.860,64 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe 30 pracowników oraz 4 nagrody jubileuszowe
i 2 odprawy emerytalne – 881.313,85 zł,
 wynagrodzenia osobowe 263 członków korpusu służby cywilnej, 25 nagród
jubileuszowych, 13 odpraw emerytalnych, 1 odprawa rentowa, 1 odprawa dla osoby
powołanej do wojska – 13.337.876,57 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 276 pracowników inspektoratów –
917.789,20 zł,
 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.742.426,11 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych 359 umów lekarzy wolnej
praktyki wykonujących czynności weterynaryjne, po 1 umowie zlecenia na
usługi BHP, usługi księgowe, usługi prawnicze, usługi informatyczne, 2 umowy
na czynności związane z archiwizacją dokumentów, 3 umowy na usługi
sprzątania – 12.140.087,50 zł,
 pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia (materiały
biurowe, pędne, środki czystości, materiały i wyposażenie laboratoryjne, meble
biurowe, komputery i programy komputerowe), zakup materiałów medycznych
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(odczynniki, surowice), zakup energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., zakup
usług konserwacyjnych i naprawczych, usługi pocztowe, pralnicze,
transportowe, telekomunikacyjne, serwisowe, prawne, nadzór autorski, opłaty
za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek
od nieruchomości, ubezpieczenia budynków, mienia, samochodów, szkolenia
pracowników, wpłaty na ZFŚS, koszty komornicze – 4.924.367,41 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 94.916,56 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 341,94 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 89.934,62 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 4.640 zł, z tego:
 decyzją Nr 45 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na
2018 rok – 2.000 zł,
 decyzją Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na
2018 rok – 2.640 zł.
Niższy poziom wykorzystania środków spowodowany jest oszczędnościami
wynikającymi z niższych niż zakładano kosztów związanych z funkcjonowaniem
inspektoratów, m.in. niższych wydatków na remonty i naprawy i konserwacje,
wykorzystywanie samochodów służbowych w godzinach pracy, zniżek za kontynuację
ubezpieczenia, z darmowych szkoleń oraz z braku obowiązku opłacania składek na
Fundusz Pracy ze względu na wiek pracowników oraz osoby przebywające na
zwolnieniach lekarskich.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12
Do końca 2018 r. środki z rezerwy celowej poz. 12, zaplanowane w wysokości
2.311.200 zł, wykorzystane zostały w kwocie 2.254.566,12 zł, z tego:
 zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo na kontrole CROSS, IRZ,
materiały biurowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, materiały pędne,
środki czystości, gazomierz, płytki do prób, części zapasowe do samochodów,
alkomat, druki, tonery, papier ksero, ochraniacze na buty, segregatory,
literatura fachowa, zestaw noży sekcyjnych, zestaw do podpisu
kwalifikacyjnego, urządzenie wielofunkcyjne, mikrofalówka, fax, kamera do
nagrywania , niszczarka, klawiatury do komputerów, opryskiwacz), zakup
usług pozostałych – 1.783.129,22 zł,
 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (pepsyna, kwas
solny , środki dezynfekcyjne, produkty biobójcze) – 114.525,31 zł,
 zakup usług remontowych (m.in. przegląd i kalibracja miernika natężenia gazu,
konserwacja trychinoskopu) – 123.167,18 zł,
 różne opłaty i składki (m.in. wywóz śmieci, ubezpieczenie samochodów
służbowych) – 118.430,66 zł,
 podróże krajowe służbowe – 1.868,68 zł,
 szkolenia pracowników – 113.445,07 zł.
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Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 56.633.88 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 341,94 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 54.291,94 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 45 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 2.000 zł.
Niższy poziom wykorzystania środków spowodowany jest oszczędnościami
wynikającymi z niższych niż zakładano kosztów związanych z funkcjonowaniem
inspektoratów, m.in. niższych wydatków na remonty i naprawy i konserwacje,
wykorzystywanie samochodów służbowych w godzinach pracy, zniżek za kontynuację
ubezpieczenia, darmowych szkoleń.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 35
Do końca 2018 r. środki z rezerwy celowej poz. 35, zaplanowane w wysokości
1.617.000 zł, wykorzystane zostały w kwocie 1.598.087,29 zł, z tego:
 § 4170 - zawarto 222 umowy zlecenia – wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii
wolnej praktyki za wykonanie czynności inspekcyjnych: wypisywanie
świadectw zdrowia, nadzór nad badaniem zwierząt łownych i rzeźnych, nadzór
nad wystawami, pokazami, konkursami zwierząt, badanie mięsa – kwota
1.439.960,93 zł,
 § 4300 – wynagrodzenie dla gabinetów weterynaryjnych za wykonywanie
czynności przez lekarzy w ramach gabinetu, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15.01.2018 r., za wykonywanie przez
lekarzy wet. i inne osoby wyznaczone przez PLW usług zleconych - kwota
158.126,36 zł,
Niewykorzystane środki w kwocie 18.912,71 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu. Niższy poziom wykorzystania środków spowodowany jest
nieterminowym rozliczeniem lekarzy weterynarii z wykonanych czynności
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 44
Do końca 2018 r. środki z rezerwy celowej poz. 44, zaplanowane w wysokości
1.969.830 zł, wykorzystane zostały w kwocie 1.958.760,24 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe 40 członków korpusu służby cywilnej – 1.585.334,46 zł,
 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 299.038,80 zł,
 zakup wyposażenia (m.in. komputery, materiały biurowe, druki weterynaryjne,
oprogramowanie) – 74.386,98 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 11.069,76 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 8.429,76 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 2.640 zł.
Powstałe oszczędności wynikają z braku obowiązku opłacania składek na Fundusz
Pracy z uwagi na wiek pracowników i urlopy macierzyńskie.
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rozdział 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii
Wydatki majątkowe
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 53.000 zł
wykonanie: 47.043,43 zł, tj. 88,76% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 53.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
1. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG1.4143.3.244.2018.MF.2373 z dnia 19 lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją
budżetową Nr 289 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca
2018 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Krasnymstawie na docieplenie dwóch ścian sali konferencyjnej z wykonaniem
elewacji zewnętrznej – 45.000 zł,
2. z rezerwy Wojewody Lubelskiego, decyzją budżetową Nr 609 Wojewody
Lubelskiego z dnia 20 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie
wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku będącego siedzibą
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu Lubelskim – kwota 8.000 zł.
Omówienie wydatków
Środki zaplanowane w wysokości 53.000 zł, do końca 2018 r. wykorzystane zostały
w kwocie 47.043,43 zł, z tego:
 na docieplenie dwóch ścian sali konferencyjnej dla Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Krasnymstawie – kwota 39.263,68 zł,
 podłączenie budynku PIW w Opolu Lubelskim do kanalizacji miejskiej – kwota
7.779,75 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 5.956,57 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 220,57 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 45 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 5.736 zł.
Powstałe oszczędności wynikają z uzyskania niższej ceny na zadania inwestycyjne.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 12, zaplanowane w wysokości 45.000 zł,
do końca 2018 r. wykorzystane zostały w kwocie 39.263,68 zł przez powiatowy
inspektorat weterynarii w Krasnymstawie na docieplenie dwóch ścian sali
konferencyjnej.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 5.736,32 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 0,32 zł,
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 środki zablokowane decyzją Nr 45 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 5.736 zł.
Powstałe oszczędności wynikają z uzyskania niższej ceny na zadania inwestycyjne.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego, zaplanowane w wysokości
8.000 zł, do końca 2018 r. wykorzystane zostały w kwocie 7.779,75 zł na
dofinansowanie budynku PIW w Opolu Lubelskim do kanalizacji miejskiej.
Niewykorzystane środki w kwocie 220,25 zł, wynikające z oszczędności
poprzetargowych nie zostały przekazane do wysokości planu.
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.525.500 zł
wykonanie: 1.467.148,60 zł, tj. 96,17% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.525.500 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12, z tego:
 decyzją
Ministra
Finansów
z
dnia
1
marca
2018 r.
Nr MF/FG1.4143.3.32.2018.MF.403 wprowadzoną decyzją Nr 46 Wojewody
Lubelskiego z dnia 8 marca 2018 r. z przeznaczeniem na zakup kontenerów
chłodniczych – kwota 1.041.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.244.2018.MF.2373 z dnia
19 lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 289 Wojewody
Lubelskiego z dnia 25 lipca 2018 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Rykach na zakup kleszczy do uboju zwierząt –
kwota 11.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.390.2018.MF.4174 z dnia
12 października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 485 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 października 2018 r., w łącznej kwocie 473.500 zł.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 12
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 12, zaplanowane w wysokości 1.525.500 zł
do końca 2018 r. zostały wykorzystane w kwocie 1.467.148,60 zł, z tego:
- Powiatowy Inspektorat w Białej Podlaskiej – plan: 20.000 zł, wykonanie:
17.220 zł; zakupiono: kontener chłodniczy,
- Powiatowy Inspektorat w Biłgoraju – plan: 78.000 zł, wykonanie: 77.735 zł;
zakupiono: chłodnię kontenerową (17.835 zł), 2 szt. chłodni kontenerowej
dwukomorowej (59.900 zł),
- Powiatowy Inspektorat w Chełmie – plan: 189.000 zł, wykonanie: 164.205 zł;
zakupiono: 7 szt. chłodni kontenerowych 9154.980 zł), urządzenie ubojowe
99.225 zł),
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- Powiatowy Inspektorat w Janowie Lubelskim – plan: 50.000 zł, wykonanie:
45.337,80 zł; zakupiono: 2 szt. chłodni kontenerowych (35.670 zł), urządzenie
ubojowe (9.667,80 zł),
- Powiatowy Inspektorat w Krasnymstawie – plan: 100.000 zł, wykonanie:
100.000 zł; zakupiono: 4 szt. kontenerów chłodniczych,
- Powiatowy Inspektorat w Kraśniku – plan: 20.000 zł, wykonanie: 19.999,80 zł,
zakupiono: kontener chłodniczy,
- Powiatowy Inspektorat w Lubartowie – plan: 66.000 zł, wykonanie: 65.190 zł,
zakupiono: 3 szt. chłodni kontenerowych,
- Powiatowy Inspektorat w Lublinie – plan: 144.000 zł, wykonanie: 142.680 zł,
zakupiono: 8 szt. chłodni kontenerowych,
- Powiatowy Inspektorat w Łęcznej – plan: 40.000 zł, wykonanie: 39.114 zł,
zakupiono: 2 szt. kontenerów chłodniczych,
- Powiatowy Inspektorat w Łukowie – plan: 50.000 zł, wykonanie: 43.665 zł,
zakupiono: 2 szt. kontenerów chłodniczych,
- Powiatowy Inspektorat w Opolu Lubelskim – plan: 76.000 zł, wykonanie:
71.340 zł, zakupiono: 4 szt. chłodni kontenerowych,
- Powiatowy Inspektorat w Parczewie – plan: 80.000 zł, wykonanie: 75.100 zł,
zakupiono: samochód osobowy,
- Powiatowy Inspektorat w Puławach – plan: 140.000 zł, wykonanie: 137.833,80
zł, zakupiono: 1 szt. chłodni kontenerowych (17.835 zł), 6 szt. kontenerów
chłodniczych (119.998,80 zł),
- Powiatowy Inspektorat w Radzyniu Podlaskim – plan: 88.000 zł, wykonanie:
87.854 zł, zakupiono: 4 szt. kontenerów chłodniczych,
- Powiatowy Inspektorat w Rykach – plan: 100.500 zł, wykonanie: 99.433,20 zł,
zakupiono: 1 szt. chłodni kontenerowych (88.560 zł), 1 przenośne urządzenie do
ogłuszania zwierząt (10.873,20 zł),
- Powiatowy Inspektorat w Świdniku – plan: 70.000 zł, wykonanie: 67.896 zł,
zakupiono: 4 szt. chłodni kontenerowych,
- Powiatowy Inspektorat w Tomaszowie Lubelskim – plan: 100.000 zł,
wykonanie: 100.000 zł, zakupiono: 4 szt. chłodni kontenerowych,
- Powiatowy Inspektorat w Zamościu – plan: 114.000 zł, wykonanie: 112.545 zł,
zakupiono: 4 szt. chłodni kontenerowych.
Niewykorzystane środki w kwocie 58.351,40 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu - kwota 15.533,40 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 45 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 42.818 zł.
Powstałe oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych
z tytułu zakupu samochodu, kontenerów chłodniczych i urządzeń do uboju zwierząt,
w których wybrano oferty cenowe niższe od środków, jakie planowano na ten cel.
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rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
plan wg ustawy budżetowej: 6.719.000 zł
plan po zmianach: 6.719.000 zł
wykonanie: 6.372.805,67 zł, tj. 94,85% planu
Powyższe środki przeznaczone są dla samorządu województwa na wyprzedzające
finansowanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej
pod tytułem: Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Pomoc Techniczna: Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania,
monitorowania, wdrożenia, kontroli i oceny stopnia realizacji programu, Schemat II –
Działania informacyjne i promocyjne.
Celem realizacji wyżej wymienionych operacji jest zapewnienie odpowiedniego
wsparcia dla instytucji zaangażowanych w realizację działań w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, odpowiedzialnych za
przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę
i audyt.
Dotacje
§ 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 534.492 zł
wykonanie: 521.916,14 zł, tj. 97,65% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 534.492 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca
2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie operacji w ramach działania Pomoc
Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 2058.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w kwocie 534.492 zł, do końca 2018 r. wykorzystane
zostały w wysokości 521.916,14 zł, z tego:
Schemat II:
 Realizacja Planu Operacyjnego KSOW Województwa Lubelskiego – plan:
534.492 zł, wykonanie: 521.916,14 zł.
Powyższe środki wykorzystane zostały na koszty poniesione w związku z ogłoszonym
Konkursem nr 2/2018 dla Partnerów KSOW. Konkurs ogłoszony został w dniu
04.01.2018 roku. Projekty można było składać od 22.01.2018 r. do 06.02.2018 r.
Niewykorzystane środki w kwocie 12.575,86 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
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Oszczędności wnikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych co miało
wpływ na niższe koszty realizacji zadań oraz z mniejszych niż zakładano potrzeb w
zakresie wydatkowania środków w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej
PROW 2014-2020.
§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 305.508 zł
wykonanie: 298.319,83 zł, tj. 97,65% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 305.508 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca
2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie operacji w ramach działania Pomoc
Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 2059.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w kwocie 305.508 zł, do końca 2018 r. wykorzystane
zostały w wysokości 298.319,83 zł, z tego:
Schemat II:
 Realizacja Planu Operacyjnego KSOW Województwa Lubelskiego – plan:
305.508 zł, wykonanie: 298.319,83 zł.
Powyższe środki wykorzystane zostały na koszty poniesione w związku z ogłoszonym
Konkursem nr 2/2018 dla Partnerów KSOW. Konkurs ogłoszony został w dniu
04.01.2018 roku. Projekty można było składać od 22.01.2018 r. do 06.02.2018 r.
Niewykorzystane środki w kwocie 7.188,17 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
Oszczędności wnikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych co miało
wpływ na niższe koszty realizacji zadań oraz z mniejszych niż zakładano potrzeb w
zakresie wydatkowania środków w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej
PROW 2014-2020.
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§ 2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Paragraf ten dotyczy środków dotacji przekazywanych na realizację projektów
i programów z ww. środków dla jst występujących w charakterze beneficjenta
w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.
plan wg ustawy budżetowej: 4.275.000 zł
plan po zmianach: 3.740.508 zł
wykonanie: 3.533.100,04 zł, tj. 94,46% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 534.492 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
marca 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w § 2008.
Powyższe środki zaplanowane w kwocie 3.740.508 zł, do końca 2018 r. wykorzystane
zostały w wysokości 3.533.100,04 zł, z tego:
Schemat I:
 Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW
2014-2020 – plan: 2.785.231,51 zł, wykonanie: 2.692.828,12 zł; środki
wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, którzy w 2018 roku realizowali
zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - od 59 do 62 osób
oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników realizujących zadania
w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 60 osób,
 Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby
wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – plan: 44.541 zł,
wykonanie: 28.379,38 zł; środki wydatkowano na zakup i dostawę artykułów
biurowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich w związku z realizacją zadań PROW 2014-2020 oraz na zakup
usługi zapewnienia ciągłości pracy drukarek i kserokopiarek na potrzeby
Departamentu w związku z realizacją zadań PROW 2014-2020,
 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania
PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – plan: 19.089 zł, wykonanie:
18.971,41 zł; środki wydatkowano na zakup 73 sztuk licencji programu
antywirusowego dla komputerów pracowników Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji zadań PROW oraz na zakup
2 sztuk drukarek przenośnych oraz 15 sztuk drukarek stacjonarnych wraz
z zestawem materiałów eksploatacyjnych na potrzeby pracowników
Departamentu PROW,
 Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW
2014-2020 poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji –
plan: 25.452 zł, wykonanie: 19.299,64 zł; środki wydatkowano na wydatki
związane z pobytem pracowników poza miejscem pracy podczas szkoleń
w ramach PROW, jak również koszty szkoleń pracowników w związku
z realizacją zadań w ramach PROW,
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 Utrzymanie samochodów na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – plan:
10.988,90 zł, wykonanie: 10.866,47 zł; środki wydatkowano na zakup paliwa
do dwóch samochodów służbowych Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich, wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań w
ramach PROW,
 Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW 2014-2020 – plan:
276.790,50 zł, wykonanie: 270.675,11 zł; środki wydatkowano na udział
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w kosztach najmu w
ramach PROW 2014-2020 w budynku przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 3 w
Lublinie,
 Delegacje PROW 2014-2020 – plan: 19,09 zł, wykonanie: 0 zł.
Schemat II:
 Wynagrodzenie dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego – plan: 248.157 zł,
wykonanie: 217.230,18 zł; środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla
pracowników KSOW, którzy w 2018 roku w okresie od stycznia do grudnia (12
miesięcy) realizowali zadania w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
PROW 2014-2020 – 5 osób oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
pracowników SR KSOW – 5 osób,
 Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW
Województwa Lubelskiego – plan: 50.904 zł, wykonanie: 41.447,93 zł; środki
zostały wykorzystane na informowanie o Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 w punkcie informacyjnym (kontakt bezpośredni oraz
dystrybucja materiałów informujących o PROW 2014-2020: pamięć przenośna,
kalendarze, ulotka), utrzymanie strony internetowej PROWadzi Lubelskie oraz
konta na facebooku, konferencję poświęconą PROW 2014-2020 dotycząca
naboru wniosków oraz cykl spotkań szkoleniowych poświęcony wdrażaniu
lokalnych strategii rozwoju oraz aktualnym problemom Lokalnych Grup
Działania,
 Realizacja Planu Operacyjnego KSOW Województwa Lubelskiego – plan:
260.883 zł, wykonanie: 222.916,33 zł; środki wydatkowano na koszty
poniesione w związku z ogłoszonym Konkursem nr 2/2018 dla Partnerów
KSOW. Konkurs ogłoszony został w dniu 04.01.2018 roku. Projekty można
było składać od 22.01.2018 r. do 06.02.2018 r.,
 Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW – plan: 2.545 zł,
wykonanie: 1.197,94 zł; środki wykorzystano na usługę hotelową dla dwóch
pracowników SR KSOW WL podczas spotkania Grupy Roboczej ds. PROW
2014-2020 przy Konwencie Marszałków Rzeczpospolitej Polskiej, usługę
hotelowo – restauracyjną dla jednego pracownika SR KSOW WL podczas
szkolenia pt. „Wdrażanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.
Podsumowanie roku 2017” organizowanego przez ARiMR, usługę hotelową
dla dwóch pracowników SR KSOW WL podczas szkolenia w ramach
współpracy Jednostki Centralnej z Jednostkami Regionalnymi organizowane
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

53

 Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu
Regionalnego KSOW – plan: 15.907 zł, wykonanie: 9.287,53 zł; środki
wykorzystano na zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby
SR KSOW WL, zakup komputerów i drukarki dla pracowników SR KSOW
WL, zakup materiałów biurowych na potrzeby SR KSOW WL, utrzymanie
ciągłości pracy drukarek i kserokopiarek SR KSOW WL.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 207.407,96 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 12.302,35 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 166.472,11 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 28.633,50 zł, z tego:
 decyzją Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 9.544,50 zł,
 decyzją Nr 52 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 19.089 zł.
Przyczyny niepełnego wykorzystania dotacji:
 oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych postepowań
przetargowych, co miało wpływ na niższe koszty realizacji poszczególnych
zadań,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie zakupu wyposażenia biurowego
oraz eksploatacyjnego do urządzeń biurowych,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie szkoleń pracowników
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie konserwacji oraz napraw sprzętu
i wyposażenia biurowego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie kosztów związanych z eksploatacją
dwóch samochodów służbowych,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie kosztów wynajmu pomieszczeń,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie wyjazdów służbowych
pracowników Departamentu PROW.
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§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem
środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Paragraf ten dotyczy środków dotacji przekazywanych na realizację projektów
i programów z ww. środków dla jst występujących w charakterze beneficjenta
w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.
plan wg ustawy budżetowej: 2.444.000 zł
plan po zmianach: 2.138.492 zł
wykonanie: 2.019.469,66 zł, tj. 94,43% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 305.508 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 68 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
marca 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w § 2009.
Powyższe środki zaplanowane w kwocie 2.138.492 zł, do końca 2018 r. wykorzystane
zostały w wysokości 2.019.469,66 zł, z tego:
Schemat I:
 Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW
2014-2020 – plan: 1.592.468,49 zł, wykonanie: 1.539.182,12 zł; środki
wykorzystano na wynagrodzenia pracowników, którzy w 2018 roku realizowali
zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - od 59 do 62 osób,
dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników realizujących zadania w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 60 osób,
 Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby
wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – plan: 25.459 zł,
wykonanie: 16.221,25 zł; środki wykorzystano na zakup i dostawę artykułów
biurowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich w związku z realizacją zadań PROW 2014-2020, zakup usługi
zapewnienia ciągłości pracy drukarek i kserokopiarek na potrzeby
Departamentu w związku z realizacją zadań PROW 2014-2020,
 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania
PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – plan: 10.911 zł, wykonanie:
10.843,79 zł; środki wykorzystano na zakup 73 sztuk licencji programu
antywirusowego dla komputerów pracowników Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji zadań PROW zakup 2 sztuk
drukarek przenośnych oraz 15 sztuk drukarek stacjonarnych wraz z zestawem
materiałów eksploatacyjnych na potrzeby pracowników Departamentu PROW,
 Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW
2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych
formach szkoleń i konsultacji – plan: 14.548 zł, wykonanie: 11.031,40 zł; środki
wykorzystano na wydatki związane z pobytem pracowników poza miejscem
pracy podczas szkoleń w ramach PROW, jak również koszty szkoleń
pracowników w związku z realizacją zadań w ramach PROW,
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 Utrzymanie samochodów na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – plan:
6.281,10 zł, wykonanie: 6.211,12 zł; środki wykorzystano na zakup paliwa do
dwóch samochodów służbowych Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich, wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań w
ramach PROW,
 Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 –
plan: 158.209,50 zł, wykonanie: 154.714,03 zł; środki wykorzystano na udział
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w kosztach najmu w
ramach PROW 2014-2020 w budynku przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 3 w
Lublinie,
 Delegacje PROW 2014-2020 – plan: 10,91 zł, wykonanie: 0 zł,
Schemat II:
 Wynagrodzenie dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego – plan: 141.843 zł,
wykonanie: 124.165,67 zł; środki wykorzystano na wynagrodzenia dla
pracowników KSOW, którzy w 2018 roku w okresie od stycznia do grudnia
(12 miesięcy) realizowali zadania w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
PROW 2014-2020 – 5 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
pracowników SR KSOW – 5 osób,
 Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW
Województwa Lubelskiego – plan: 29.096 zł, wykonanie: 23.691,14 zł; środki
wykorzystano na Informowanie o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 w punkcie informacyjnym (kontakt bezpośredni oraz dystrybucja
materiałów informujących o PROW 2014-2020: pamięć przenośna, kalendarze,
ulotka), utrzymanie strony internetowej PROWadzi Lubelskie oraz konta na
facebooku, konferencję poświęconą PROW 2014-2020 dotycząca naboru
wniosków, cykl spotkań szkoleniowych poświęcony wdrażaniu lokalnych
strategii rozwoju oraz aktualnym problemom Lokalnych Grup Działania,
 Realizacja Planu Operacyjnego KSOW Województwa Lubelskiego – plan:
149.117 zł, wykonanie: 127.415,79 zł; środki wykorzystano na koszty
poniesione w związku z ogłoszonym Konkursem nr 2/2018 dla Partnerów
KSOW,
 Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW – plan: 1.455 zł,
wykonanie: 684,72 zł; środki wykorzystano na usługę hotelową dla dwóch
pracowników SR KSOW WL podczas spotkania Grupy Roboczej ds. PROW
2014-2020 przy Konwencie Marszałków Rzeczpospolitej Polskiej, usługę
hotelowo – restauracyjną dla jednego pracownika SR KSOW WL podczas
szkolenia pt. „Wdrażanie pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.
Podsumowanie roku 2017” organizowanego przez ARiMR, usługę hotelową
dla dwóch pracowników SR KSOW WL podczas szkolenia w ramach
współpracy Jednostki Centralnej z Jednostkami Regionalnymi organizowane
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
 Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu
Regionalnego KSOW – plan: 9.093 zł, wykonanie: 5.308,63 zł; środki
wykorzystano na Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby
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SR KSOW WL; zakup komputerów i drukarki dla pracowników SR KSOW
WL, zakup materiałów biurowych na potrzeby SR KSOW WL, utrzymanie
ciągłości pracy drukarek i kserokopiarek SR KSOW WL.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 119.022,34 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 7.031,86 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 95.623,98 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 16.366,50 zł, z tego:
 decyzją Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 5.455,50 zł,
 decyzją Nr 52 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 10.911 zł.
Przyczyny niepełnego wykorzystania dotacji:
 oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych postepowań
przetargowych, co miało wpływ na niższe koszty realizacji poszczególnych
zadań,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie zakupu wyposażenia biurowego
oraz eksploatacyjnego do urządzeń biurowych,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie szkoleń pracowników
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie konserwacji oraz napraw sprzętu
i wyposażenia biurowego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie kosztów związanych z eksploatacją
dwóch samochodów służbowych,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie kosztów wynajmu pomieszczeń,
 mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie wyjazdów służbowych
pracowników Departamentu PROW.
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rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 880.000 zł
plan po zmianach: 88.149.685,82 zł
wykonanie: 88.123.853,05 zł, tj. 99,97% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 87.036.985,82 zł
wykonanie: 87.024.237,31 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 87.036.985,82 zł
wynikała ze zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa, z tego:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7, o łączną kwotę 87.025.452,76 zł,
z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.73.2018.MF.953 z dnia
16 kwietnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 106 Wojewody Lubelskiego z
dnia 17 kwietnia 2018 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 54.550.307,02 zł) oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota
1.091.006,16 zł), poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa
lubelskiego w I terminie płatniczym 2018 r. – kwota 55.641.313,18 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.147.2018.MF.1507 z dnia
28 maja 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 169 Wojewody Lubelskiego z dnia
28 maja 2018 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych (kwota 705,08 zł) oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota 14,10 zł), poniesionych w tym
zakresie przez gminy województwa lubelskiego w I terminie płatniczym 2018 r.
– kwota 719,18 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.148.2018.MF.1510 z dnia
28 maja 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 169 Wojewody Lubelskiego z dnia
28 maja 2018 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych (kwota 3.050,98 zł) oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota 61,02 zł), poniesionych w tym
zakresie przez gminy województwa lubelskiego w I terminie płatniczym 2018 r.
– kwota 3.112 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.165.2018.MF.1623 z dnia
5 czerwca 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 207 Wojewody Lubelskiego z dnia
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18 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych (kwota 900 zł) oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota 18 zł), poniesionych w tym
zakresie przez gminy województwa lubelskiego w I terminie płatniczym 2018 r.
– kwota 918 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.426.2018.MF.4308 z dnia 11
października 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 483 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 października 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 30.764.108,31 zł) oraz
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota
615.282,09 zł), poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa
lubelskiego w II terminie płatniczym 2018 r. – kwota 31.379.390,40 zł,
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16, o łączną kwotę 11.533,06 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.514.2018.MF.5164 z dnia
4 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 650 Wojewody Lubelskiego z dnia
7 grudnia 2018 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych (kwota 10.919,05 zł) oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota 218,39 zł), poniesionych w tym
zakresie przez gminy województwa lubelskiego w II terminie płatniczym
2018 r. – kwota 11.137,44 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1.4143.3.514.2018.MF.5164 z dnia
4 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 650 Wojewody Lubelskiego z dnia
7 grudnia 2018 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych (kwota 387,86 zł) oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota 7,76 zł), poniesionych w tym
zakresie przez gminy województwa lubelskiego w II terminie płatniczym
2018 r. – kwota 395,62 zł.
Omówienie wydatków
W 2018 r. 213 gmin województwa lubelskiego wystąpiło z wnioskami o zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej. Producenci rolni złożyli ogółem 150.266 wniosków o zwrot części
podatku zawartego w 85.318.095,999 litrach zakupionego oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej.
Do końca roku dotacja została wykorzystana w kwocie 87.024.237,31 zł, z tego:
 kwota 85.318.009,46 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
 kwota 1.706.227,85 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu
podatku poniesionych przez gminy.
Gminy dokonały zwrotu dotacji na łączną kwotę 12.748,51 zł, wynikającą z korekt
wydanych decyzji, korekt kwot wykazanych w zapotrzebowaniach i wnioskach,
niewykorzystaniu należnej jst kwoty 2% dotacji na postępowania w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego.
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Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 7
Do końca 2018 r. dotacja pochodząca z rezerwy celowej poz. 7, zaplanowana
w wysokości 87.025.452,76 zł została wykorzystana w kwocie 87.012.704,25 zł,
z tego:
 kwota 85.306.702,55 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
 kwota 1.706.001,70 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu
podatku poniesionych przez gminy.
Gminy dokonały zwrotu dotacji na łączną kwotę 12.748,51 zł, wynikającą z korekt
wydanych decyzji, korekt kwot wykazanych w zapotrzebowaniach i wnioskach,
niewykorzystaniu należnej jst kwoty 2% dotacji na postępowania w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 16
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 16, zaplanowane w kwocie 11.533,06 zł,
zostały wydatkowane w całości przez 5 gmin, z tego:
 kwota 11.306,91 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
 kwota 226,15 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 590.000 zł
plan po zmianach: 652.300 zł
wykonanie: 640.671,81 zł, tj. 98,22% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
o łączną kwotę 62.300 zł, z tego:
1. z rezerwy Wojewody Lubelskiego, decyzją budżetową Nr 400 Wojewody
Lubelskiego z dnia 19 września 2018 r., z przeznaczeniem na zakup aparatu
fotograficznego wykorzystywanego do realizacji zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej dotyczącego szacowania szkód łowieckich w uprawach i
płodach rolnych - kwota 2.300 zł,
2. decyzją budżetową Nr 562 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 listopada 2018 r.,
z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za szkody łowieckie (50.000 zł) oraz
na szkolenie dla 3 pracowników UMWL w zakresie obsługi sprzętu służącego
do szacowania tych szkód (10.000 zł) – kwota 60.000 zł.
Omówienie wydatków
Zadanie realizowane jest na podstawie art. 50 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1295 tj.).
Do końca 2018 r. środki zaplanowane w wysokości 652.300 zł zostały wykorzystane
w kwocie 640.671,81 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na:
 wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za szkody wyrządzone
w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
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w uprawach i płodach rolnych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków
zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta –
592.512,81 zł,
 wynagrodzenie pracownika realizującego powyższe zadanie – 36.000zł,
 szkolenie pracowników UMWL w zakresie obsługi dronu służącego do
szacowania szkód – 9.900 zł,
 zakup aparatu fotograficznego wykorzystywanego do realizacji zadania
zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego szacowania szkód
łowieckich w uprawach i płodach rolnych – kwota 2.259 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 11.628,19 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 141 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 11.487,19 zł.
Oszczędności wnikają ze względu na niższy koszt zakupu aparatu fotograficznego
oraz niższy koszt szkolenia pracowników oraz w wyniku mniejszej ilości szkód
łowieckich w ostatnim kwartale roku niż zostało to oszacowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Do końca 2018 r. środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego zaplanowane
w wysokości 2.300 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.259 zł na zakup aparatu
fotograficznego wykorzystywanego do szacowania szkód łowieckich w uprawach
i płodach rolnych.
Niewykorzystane środki w kwocie 41 zł zostały zwrócone przez jednostkę.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 272.000 zł
plan po zmianach: 293.010 zł
wykonanie: 291.553,93 zł, tj. 99,50% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 21.010 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego, z tego:
1. z rezerwy Wojewody Lubelskiego, decyzją budżetową Nr 647 Wojewody
Lubelskiego z dnia 7 grudnia 2018 r., z przeznaczeniem na polisę
ubezpieczeniową zakupionego samochodu terenowego na potrzeby Państwowej
Straży Łowieckiej w Lublinie – kwota 3.010 zł,
2. decyzją budżetową Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 marca 2018 r.,
z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk termowizorów, z jednoczesnym
zmniejszeniem planu wydatków majątkowych – kwota 18.000 zł,
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Omówienie wydatków
Środki zaplanowane w wysokości 293.010 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem
i realizacją zadań Państwowej Straży Łowieckiej, do końca 2018 r. zostały
wykorzystane w kwocie 291.553,93 zł, z przeznaczeniem na:
Świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych – zakup obuwia i umundurowania
dla strażników PSŁ, wody, wypłata ekwiwalentów za odzież oraz pranie
umundurowania – 16.284,08 zł.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 275.269,85 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników (przec. 3,27 et.) – 162.756,34 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.164,59 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 29.542,79 zł,
 pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki m.in.: zakup
materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, zakup usług (dostawy gazu, wody
energii
elektrycznej,
remontowych,
medycznych,
pocztowych,
teleinformatycznych), różne opłaty i składki – 70.806,13 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.456,07 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego, zaplanowane w kwocie 3.010
zł do końca 2018 r. zostały wydatkowane w pełnej wysokości, na polisę
ubezpieczeniową zakupionego samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży
Łowieckiej w Lublinie.

62

rozdział 01095 – Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 18.000 zł
plan po zmianach: 146.990 zł
wykonanie: 146.990 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 128.990 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego, decyzją budżetową Nr 509
Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2018 r., skorygowaną decyzją
budżetową Nr 647 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 grudnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego na potrzeby Państwowej
Straży Łowieckiej w Lublinie – kwota 146.990 zł,
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia
19 marca 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących –
kwota 18.000 zł.
Zmniejszenie planu o kwotę 18.000 zł wynika ze zmiany przepisów dotyczących
limitu wydatków zaliczanych do wydatków inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia
27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) o zmianie ustawy o podatku
dochodowym, limit ten został zwiększony z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Powyższe środki zaplanowane w kwocie 146.990 zł, wykorzystane zostały do końca
2018 r. w pełnej wysokości na zakup samochodu terenowego na potrzeby Państwowej
Straży Łowieckiej w Lublinie.
§ 6510 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 20.400 zł
wykonanie: 20.400 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 20.400 zł, decyzją budżetową Nr 400
Wojewody Lubelskiego z dnia 19 września 2018 r., z przeznaczeniem na zakup dronu
z Gimbalem i wyposażeniem dodatkowym, wykorzystywanego do realizacji zadania
zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego szacowania szkód łowieckich
w uprawach i płodach rolnych.
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Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Powyższe środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego zaplanowane
w kwocie 20.400 zł, wykorzystane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na
zakup drona z wyposażeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
służącego do szacowania szkód łowieckich w uprawach wielkoobszarowych
i trudnodostępnych.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
010 - Rolnictwo i łowiectwo
W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. finansowano działalność następujących jednostek
budżetowych tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Lublinie oraz powiatowych inspektoratów weterynarii.
W 2018 roku przeznaczono większe niż w roku ubiegłym, środki na
dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz sfinansowanie
kosztów odszkodowań w związku z wirusem ASF.
W 2018 roku w większym stopniu niż w roku poprzednim, realizowane były
zadania w ramach operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Natomiast zaprzestano ponoszenia wydatków na utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych z uwagi na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r. nowego Prawa
wodnego, na podstawie którego zlikwidowano Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lublinie, będący ostatecznym beneficjentem dotacji. Zadania
zostały przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie.
Ponadto utrzymano dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych z województwa lubelskiego oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. W 2018 r. konieczne
było uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16
na pokrycie zobowiązań z tytułu zwrotu podatku akcyzowego wraz z kosztami
postępowania.
W 2018 roku kontynuowano wyprzedzające finansowanie zadań związanych
z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020, Pomoc Techniczna.
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Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
plan wg ustawy budżetowej: 2.097.000 zł
plan po zmianach: 2.097.000 zł
wykonanie: 1.774.261,12 zł, tj. 84,61 % planu
Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco.
rozdział 05003 – Państwowa Straż Rybacka
plan wg ustawy budżetowej: 1.209.000 zł
plan po zmianach: 1.209.000 zł
wykonanie: 1.207.713,13 zł, tj. 99,89 % planu
Państwowa Straż Rybacka realizowała zadania wynikające z ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.)
oraz z przepisów o ochronie przyrody.
Omówienie wydatków
W 2018 r. na finansowanie zadań realizowanych przez Państwową Straż Rybacką
wydatkowano środki w kwocie 1.207.713,13 zł z przeznaczeniem na:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 59.980,01 zł (99,99% planu),
przeznaczona została na wypłatę ekwiwalentów za pranie umundurowania.
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.147.733,12 zł z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 etatów – kwota 772.663,26 zł
(99,97% planu),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 59.067,32 zł (100% planu),
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 146.890,67 zł (99,70% planu),
 pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup paliwa do samochodów służbowych,
części samochodowych, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych,
zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci
Internet, różne opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – kwota
169.111,87 zł (99,65% planu).
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rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 816.000 zł
plan po zmianach: 816.000 zł
wykonanie: 494.547,99 zł, tj. 60,61 % planu
§ 2058 – Dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 612.000 zł
plan po zmianach: 612.000 zł
wykonanie: 370.910,89 zł, tj. 60,61 % planu
Powyższa dotacja zaplanowana w kwocie 612.000 zł dla Samorządu Województwa
Lubelskiego w 2018 r. wydatkowana została w kwocie 370.910,89 zł
na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań
związanych ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach pomocy technicznej na
realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
Powyższe środki zostały wykorzystane na:
 zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania
PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan: 516.000 zł, wykonanie: 366.744,90 zł,
 eksploatację samochodu – plan: 6.000 zł, wykonanie: 1.634,33 zł,
 podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu
PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan: 21.000 zł, wykonanie: 593,74 zł,
 informację i promocję w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan:
10.500 zł, wykonanie: 0 zł,
 wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze
2014-2020 – plan: 54.000 zł, wykonanie: 0 zł,
 zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO
Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan: 4.500 zł, wykonanie: 1.937,92 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 241.089,11 zł stanowią:
- środki zablokowanie decyzją budżetową Nr 12 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok - kwota 54.000 zł,
- środki zablokowanie decyzją budżetową Nr 52 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok - kwota 177.750 zł,
- środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 8.964,11 zł,
- środki zwrócone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – kwota
375 zł.
Oszczędności wynikają z niższych niż szacowano kosztów realizacji poszczególnych
operacji m.in.:
 w zakresie zatrudnienia kadry w Urzędzie Marszałkowskim w ramach PO
Rybactwo i Morze 2014-2020,
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 w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników uczestniczących we
wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - z uwagi na opóźnienia związane
z wdrażaniem programu,
 w zakresie eksploatacji samochodu w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020
- z powodu mniejszej niż zakładano ilości kontroli realizowanych w miejscu
realizacji operacji oraz w związku z opóźnieniem wdrażania PO Rybactwo
i Morze 2014-2020.
Ponadto nie wydatkowano środków na zadania:
 w zakresie informacji i promocji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
 w zakresie wynajmu i użytkowania lokalu na potrzeby wdrażania PO
Rybactwo i Morze 2014-2020,
z uwagi na opóźnienia związane z wdrażaniem programu.
§ 2059 – Dotacje celowe realizowane w ramach programów współfinansowanych
z udziałem środków europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 204.000 zł
plan po zmianach: 204.000 zł
wykonanie: 123.637,10 zł, tj. 60,61 % planu
Powyższa dotacja zaplanowana w kwocie 204.000 dla Samorządu Województwa
Lubelskiego w 2018 r. wydatkowana została w kwocie 123.637,10 zł
na finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań
związanych ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO Rybactwo i Morze
2014-2020.
Powyższe środki zostały wydatkowane na:
 zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania
PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan: 172.000 zł, wykonanie: 122.248,30 zł,
 eksploatację samochodu – plan: 2.000 zł, wykonanie 544,84 zł,
 podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu
PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan: 7.000 zł, wykonanie 197,92 zł,
 informację i promocję w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan:
3.500 zł, wykonanie 0 zł,
 wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze
2014-2020 – plan: 18.000 zł, wykonanie 0 zł,
 zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO
Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan: 1.500 zł, wykonanie 646,04 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 80.362,90 zł stanowią:
- środki zablokowanie decyzją budżetową Nr 12 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok - kwota 18.000 zł,
- środki zablokowanie decyzją budżetową Nr 52 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok - kwota 59.250 zł,
- środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 2.987,90 zł,
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- środki zwrócone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – kwota
125 zł.
Oszczędności wynikają z niższych niż szacowano kosztów realizacji poszczególnych
operacji m.in.:
 w zakresie zatrudnienia kadry w Urzędzie Marszałkowskim w ramach
PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
 w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników uczestniczących we
wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - z uwagi na opóźnienia związane
z wdrażaniem programu,
 w zakresie eksploatacji samochodu w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020
- z powodu mniejszej niż zakładano ilości kontroli realizowanych w miejscu
realizacji operacji oraz w związku z opóźnieniem wdrażania PO Rybactwo
i Morze 2014-2020.
Ponadto nie wydatkowano środków na zadania:
 w zakresie informacji i promocji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
 w zakresie wynajmu i użytkowania lokalu na potrzeby wdrażania
PO Rybactwo i Morze 2014-2020,
z uwagi na opóźnienia związane z wdrażaniem programu.
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rozdział 05095 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 72.000 zł
plan po zmianach: 72.000 zł
wykonanie: 72.000zł, tj. 100% planu
§ 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 72.000 zł
plan po zmianach: 72.000 zł
wykonanie: 72.000 zł, tj. 100% planu
Omówienie wydatków
Stosownie do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr FS8.450.I.2017/06 z dnia
12 lipca 2017 r. zadania realizowane przez marszałka województwa lubelskiego
z zakresu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym zaplanowane zostały w dziale
050, rozdział 05095 – Pozostała działalność § 2210. Środki zostały wyodrębnione
z dotacji zaplanowanej w 2017 r. w dziale 750, rozdział 75011 § 2210.
W oparciu o ustawę o rybactwie śródlądowym realizowane były następujące zadania:
- ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej,
- wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą
o rybactwie śródlądowym,
- ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych,
- ustanawianie obrębów ochronnych,
- zwalnianie od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
- wydawanie zaświadczeń o wynikach ocen wypełniania obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa.
Powyższa dotacja zaplanowana w kwocie 72.000 zł w 2018 r. wykorzystana została
w całości na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego zadania
z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 roku w stosunku do 2017 roku w dziale
050 – Rybołówstwo i rybactwo
W ramach działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo zarówno w 2018 r. jak i 2017 r.
ponoszone były wydatki bieżące na finansowanie działalności Państwowej Straży
Rybackiej.
W 2016 r. rozpoczęto realizację zadań w ramach nowego Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze 2014-2020”, zadania te były kontynuowane w 2018 roku.
Struktura wydatków roku 2018 była zbliżona do roku 2017, jednakże kwoty
poniesionych kosztów były nieco niższe w 2017 roku z uwagi na m.in. zmniejszenie
zatrudnienia, opóźnienia we wdrażaniu Programu oraz niskie limity środków
przyznanych w ramach pomocy technicznej.
Zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym w 2017 roku były realizowane
w dziale 750, rozdział 75011 § 2210.
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Dział 500 – Handel
plan wg ustawy budżetowej: 5.628.000 zł
plan po zmianach: 5.628.000 zł
wykonanie: 5.625.180,92 zł, tj. 99,95% planu
rozdział 50001 – Inspekcja Handlowa
plan wg ustawy budżetowej: 5.628.000 zł
plan po zmianach: 5.628.000 zł
wykonanie: 5.625.180,92 zł, tj. 99,95% planu
Omówienie wydatków
Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej w Lublinie.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 5.628.000 zł
plan po zmianach: 5.569.510,00 zł
wykonanie: 5.566.690,92 zł, tj. 99,95% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zmniejszenia planu decyzją
budżetową Nr 566 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. z jednoczesnym
zwiększeniem wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup służbowego
samochodu osobowego – 59.000 zł.
Do końca 2018 r. na utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Lublinie wraz z delegaturami wykorzystano środki w kwocie
5.566.690,92 zł, które przeznaczone zostały na:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.750,73 zł (99,99% planu).
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup okularów korekcyjnych w związku
z zaleceniami lekarskimi, zakup wody zgodnie z Zarządzeniem Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej, zakup dla pracowników środków ochrony indywidualnej
i higieny osobistej.
Wydatki bieżące – 5.549.940,19 zł (99,96% planu), z tego:
 wynagrodzenia osobowe 4 pracowników – kwota 312.226,29 zł (99,99%
planu),
 wynagrodzenia osobowe 66 członków korpusu służby cywilnej – kwota
3.516.605,77 zł (99,99% planu),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 226.932 zł (100% planu),
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 710.901,45 zł (99,99% planu),
 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 12.327,44 zł (85,28% planu),
72

 pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup wyposażenia biurowego, zakup norm
i urządzeń potrzebnych do pracy inspektorów kontroli, opłaty za dostawę
energii elektrycznej i cieplnej oraz wody, prenumeratę prasy, badania lekarskie
pracowników, sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu w Lublinie i Delegaturach,
usługi pocztowe, dostęp do programu prawnego, nadzór autorski programów
komputerowych, opłaty za badania laboratoryjne, obsługa w zakresie BHP,
opłaty parkingowe, utylizacja sprzętu elektronicznego, opłaty za korzystanie
z usług telekomunikacyjnych i sieci Internet, opłaty czynszowe, ubezpieczenie
nieruchomości w Delegaturze oraz samochodów służbowych, naprawa środków
transportu, konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, podróże służbowe
krajowe, zakup książek, słowników i innych pomocy naukowych niezbędnych
w pracy pracownikom inspektoratu, szkolenia pracowników korpusu służby
cywilnej, podatek od nieruchomości, roczna opłata za zarząd trwały, koszty
udziału pracownika w międzynarodowej konferencji nt. pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich organizowanej przez Komisję
Europejską w Brukseli, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS – kwota
770.947,24 zł (99,98% planu).
Niewykorzystane środki w kwocie 2.819,08 zł zostały zwrócone przez jednostkę na
rachunek bankowy budżetu państwa.
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rozdział 50001 – Inspekcja Handlowa
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 59.000 zł
wykonanie: 58.490 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu decyzją
budżetową Nr 566 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. z jednoczesnym
zmniejszeniem planu wydatków bieżących – 59.000 zł.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 59.000 zł
wykonanie: 58.490 zł
Omówienie wydatków
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup samochodu osobowego do przewozu
pracowników Inspektoratu do kontrolowanych placówek oraz transportu próbek
artykułów spożywczych i przemysłowych do laboratoriów.
Niewykorzystane środki w kwocie 510 zł, wynikające z oszczędności
poprzetargowych, zostały zwrócone przez jednostkę na rachunek budżetu państwa.
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Porównanie wykonania wydatków 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
500 – Handel
W 2018 r. w omawianym dziale, podobnie jak w 2017 r. była finansowana działalność
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Struktura wydatków bieżących
w 2018 r. nie różniła się od struktury tych wydatków w 2017 r., natomiast w celu
realizacji nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r.
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r. poz. 1823)
zostało zwiększone zatrudnienie o 1 pracownika. W 2018 r. zakupiono samochód
osobowy do przewozu pracowników Inspektoratu w celu kontroli placówek oraz
transportu próbek artykułów spożywczych i przemysłowych do laboratoriów przez
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie.
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Dział 600 – Transport i łączność
plan wg ustawy budżetowej: 89.538.000 zł
plan po zmianach: 249.348.926,57 zł
wykonanie: 234.515.418,04 zł, tj. 94,05% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 159.810.926,57 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu
państwa o łączną kwotę 160.075.089,05 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 4 – kwota 35.635.685,05 – z przeznaczeniem dla
jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków ruchów
osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom oraz na
realizację zadań zawartych w wojewódzkim programie ochrony wąwozów
lessowych przed erozją przez jednostki samorządu terytorialnego,
 z rezerwy celowej poz. 8 w łącznej kwocie 38.172.215 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
„Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” – kwota
37.713.367 zł,
 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu nr PL/2018/PR/0042 pn.
„Modernizacja systemów blokady przejścia — zapory antyterrorystyczne
w dpg Hrebennem”, realizowanego w ramach Programu Krajowego
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrumentu na rzecz
Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wizna lata
2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Lubelskiego Zarządu Obsługi
Przejść Granicznych w Chełmie –kwota 458.848 zł,
 z rezerwy celowej poz. 22 – kwota 4.081.000 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na bieżące utrzymywanie przejść granicznych na
obszarze województwa lubelskiego, środki w dyspozycji Dyrektora
Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie – kwota
3.400.000 zł,
 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym zakupów na
potrzeby drogowych przejść granicznych w Kukurykach, Sławatyczach,
Dorohusku, Terespolu, Zosinie, Hrebennem oraz Terespol-Brześć
i Dorohusk-Jagodzin – kwota 681.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 54 – kwota 21.683.614 zł – z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania oraz remontu
dróg wojewódzkich,
 z rezerwy celowej poz. 59 – kwota 100.000 zł - z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: „Zakup czterech sztuk wag przenośnych do ważenia
pojazdów wraz z wyposażeniem”, przez Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Lublinie,
 z rezerwy celowej poz. 70 - kwota 60.341.388 zł – z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego
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pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”,
 z rezerwy celowej poz. 73 – kwota 61.187 zł – z przeznaczeniem na
sfinansowanie dodatków za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych, wraz z pochodnymi, za okres od 1 lipca
2018 r. do 31 grudnia 2018 r., dla osób zatrudnionych na stanowiskach
inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w WITD w Lublinie.
2. zmniejszenia planu – kwota 264.162,48 zł, decyzją budżetową Wojewody
Lubelskiego z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających
z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie, sygnatura akt IX GC 544/16.
Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco:
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rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
plan wg ustawy budżetowej: 44.068.000 zł
plan po zmianach: 42.528.837,52 zł
wykonanie: 39.321.715,58 zł, tj. 92,46 % planu
Dotacje
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 44.068.000 zł
plan po zmianach: 40.100.000 zł
wykonanie: 39.321.715,58 zł, tj. 98,06 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 3.968.000 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego, z tego:
 decyzją budżetową Nr 254 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 lipca 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 60055 wydatków majątkowych
Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie
z przeznaczeniem na zakup 5 samochodów specjalistycznych do kontroli
drogowej – kwota 1.275.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 575 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących – kwota 2.693.000 zł.
Omówienie wydatków
W ramach ww. wydatków sfinansowane zostały dopłaty do stosowanych przez
przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych
pasażerskich przewozach autobusowych za okres 12 miesięcy 2018 r. oraz
uregulowano należności dla przewoźnika z tytułu wypłaty odsetek od zwróconej
w dniu 31 lipca 2017 roku nadpłaty zwrotu dotacji.
W ramach realizacji zadania:
 dotacja w wysokości 39.302.990,58 zł została przeznaczona dla 165
przewoźników z tytułu dopłat do 1.023.665 biletów sprzedanych przy
zastosowaniu
ustawowych
ulg
(546.209
biletów
jednorazowych,
477.456 biletów miesięcznych),
 dotacja w wysokości 18.725 zł została przeznaczona na uregulowanie
należności dla przewoźnika z tytułu wypłaty odsetek od zwróconej w dniu
31 lipca 2017 roku nadpłaty zwrotu dotacji.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 778.284,42 zł stanowią środki zwrócone
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w wyniku zaprzestania
działalności przez niektórych przewoźników oraz mniejszej ilości i wartości złożonych
przez przewoźników wniosków o dopłaty.
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Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.428.837,52 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 2.428.837,52 zł wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 575 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
listopada 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w § 2210 – kwota
2.693.000 zł,
2. zmniejszeniem planu decyzją budżetową Nr 677 Wojewody Lubelskiego z dnia
18 grudnia 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 750, rozdział 75011
wydatków bieżących, w planie wydatków będącym w dyspozycji Biura
Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie na uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu
Okręgowego w Lublinie, sygnatura akt IX GC 544/16 – kwota 264.162,48 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.428.837,52 zł stanowią:
 blokadę wydatków na podstawie Decyzji Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok) – kwota 2.393.000 zł,
 blokadę wydatków na podstawie Decyzji Nr 52 Wojewody Lubelskiego z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok) – kwota 35.837,52 zł.
Powstałe oszczędności wynikają ze zmniejszonej w stosunku do planowanej liczby
osób z uprawnieniami do ulg korzystających z przewozów pasażerskich na terenie
województwa, a w konsekwencji z mniejszej liczby wniosków składanych przez
przewoźników uprawnionych do udzielania tych ulg.

79

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 21.683.614 zł
wykonanie: 21.683.614 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2230 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 21.683.614 zł
wykonanie: 21.683.614 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 21.683.614 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 54 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/ST8.4143.3.3.2018.MF.693 z dnia 19 kwietnia 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 140 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 maja 2018 r. przeznaczającą środki
na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania oraz remontów
dróg wojewódzkich.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 54
Dotacja wykorzystana została w całości przez Samorząd Województwa Lubelskiego
na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie utrzymania oraz remontów dróg
wojewódzkich.
Umowa z Wojewodą Lubelskim została zawarta w dniu 14.05.2018 r.
Do końca 2018 roku środki zostały przeznaczone na dofinansowanie utrzymania dróg
wojewódzkich, tj; koszenie traw i chwastów w pasie drogowym, dostawę i instalację
znaków drogowych, odtworzenie oznakowania poziomego, umocnienie skarp
i poboczy, ścinkę poboczy, podcinkę drzew i krzewów, roboty bieżącego utrzymania
dróg oraz wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg, remontów przepustów
i obiektów mostowych.
Na powyższe zadanie Samorząd Województwa Lubelskiego przeznaczył środki
własne w kwocie 474.644,33 zł.
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rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 42.347.006,56 zł
wykonanie: 42.335.528,95 zł, tj. 99,97% planu
§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.694.160 zł
wykonanie: 1.694.160 zł, 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.694.160 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998 z dnia 26 czerwca 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 237 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018
r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
„Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” – kwota 1.704.000 zł,
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998 z dnia 26 czerwca 2018 r.
skorygowaną decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.
1998.K01 z dnia 13 października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr
477 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 października 2018 r., z jednoczesnym
zwiększeniem w rozdziale 60016, § 6330 – kwota 9.840 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 w kwocie 1.694.160 zł zostały
wykorzystane w całości na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
„Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” przez powiat parczewski na
zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1615L na odcinku od km 0+003
w m. Podedwórze do km 5+203 w m. Zaliszcze”.
W ramach realizacji powyższego zadania wykonano remont 5,2 km drogi powiatowej.
Wkład własny samorządu wyniósł 589.083,80 zł i stanowił 25,80 % wartości realizacji
zadania.
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rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
§ 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 40.652.846,56 zł
wykonanie: 40.641.368,95 zł, tj. 99,97% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 40.652.846,56 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę
40.985.137 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 70 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG6.4143.3.8.2018.MF.371 z dnia 22 lutego 2018 r., wprowadzoną
decyzją Nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lutego 2018 r.,
skorygowaną decyzjami Wojewody Lubelskiego Nr 172 z dnia 5 czerwca
2018 r. oraz decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 365 z dnia 5 września
2018 r. – kwota 30.035.137 zł,
 z rezerwy celowej poz. 8 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998 z dnia 26 czerwca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 237 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. – kwota
10.950.000 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
„Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998 z dnia 26 czerwca 2018 r.
skorygowaną decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998.K01
z dnia 13 października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 477 Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 października 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem
w rozdziale 60016, § 6330 – kwota 332.290,44 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 w łącznej kwocie
10.617.709,56 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.606.231,95 zł dla 3 powiatów
(3 zadania) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego
programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie
lokalnej infrastruktury drogowej”, tj. dla:
 powiatu łukowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L
Stanin - Krzywda - Adamów - Krzówka - dr. kraj. 48” plan: 4.050.000 zł,
wykonanie: 4.046.644,28 zł,
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 powiatu janowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L
DK74 - Kocudza - Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”
plan: 2.620.693,56 zł, wykonanie: 2.612.571,67 zł,
 powiatu radzyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L - ul.
Sitkowskiego, ul. Bł. Męczenników Podlaskich, ul. Podlaska w Radzyniu
Podlaskim” plan: 3.947.016 zł, wykonanie: 3.947.016 zł.
W ramach realizacji powyższych zadań wykonano przebudowę 12,545 km dróg
powiatowych.
Wkład
własny
samorządów
wyniósł
4.445.457,41
zł,
i stanowił 29,53 % wartości realizacji zadań.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 11.477,61 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 8.121,89 zł, dotyczą powiatu
janowskiego i związane są z naliczeniem oraz pobraniem kar umownych,
 blokadę wydatków w kwocie 3.355,72 zł na podstawie Decyzji Nr 40
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Powyższe oszczędności powstały w wyniku końcowego rozliczenia zadania
realizowanego przez powiat łukowski.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 70
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 70 w łącznej kwocie
30.035.137 zł zostały wykorzystane w całości przez 10 powiatów (13 zadań) na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.
„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”, tj. dla:
 powiatu lubelskiego na zadania:
 „Budowa drogi powiatowej nr 2272 L Lublin - Głusk - Skrzynice - Chmiel Sobieska Wola - dr. woj. Nr 837 na odcinku Dominów-Skrzynice” plan:
3.000.000 zł, wykonanie: 3.000.000 zł,
 „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr
2236L, 2238L, poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie
gminy Wojciechów” plan: 2.726.987 zł, wykonanie: 2.726.987 zł,
 powiatu bialskiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1022 L
Cicibór - Leśna Podlaska - gr. woj. (Kornica) w m. Witulin od km 4+220 do km
5+675” plan: 1.390.741 zł, wykonanie: 1.390.741 zł,
 powiatu radzyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L
Borki - Ulan Majorat od km 0+000 do km 3+801,82” plan:
1.811.690 zł, wykonanie: 1.811.690 zł,
 powiatu łukowskiego na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych: 1312 L
Trzebieszów-Celiny-Krynka Kolonia Gręzówka - Łuków (ul. Zimna Woda,
Wiatraki, ul. Ławecka), 1375L Łuków ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,
Al. Tadeusza Kościuszki (od ronda Podharcmistrza Fryderyka Koziarza
do ul. Dworcowej), ul. Przemysłowa, Al. Wojska Polskiego, Al. Marii i Lecha
Kaczyńskich, Al. Ryszarda Kaczorowskiego” plan: 3.000.000 zł, wykonanie:
3.000.000 zł,
 powiatu tomaszowskiego na zadania:
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 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród
na odcinku Tomaszów Lubelski - Zielone” plan: 2.811.892 zł, wykonanie:
2.811.892 zł,
 „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 3521L Tomaszów Lubelski
- Ulhówek w miejscowości Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek
i Podlodów” plan: 3.000.000 zł, wykonanie: 3.000.000 zł,
 powiatu świdnickiego na zadanie „Przebudowa ulic: Racławicka. Krępiecka,
Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku Zadanie 1 - Przebudowa
drogi powiatowej nr 2102 L ul. Racławicka w Świdniku (od skrzyżowania z
Al. Lotników Polskich do skrzyżowania z ul. Kosynierów)” plan:3.000.000 zł,
wykonanie: 3.000.000 zł,
 powiatu janowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827 L
Janów Lubelski ul. Księdza Skorupki w lokalizacji od km 0+012 do km 1+354”
plan: 1.616.826 zł, wykonanie: 1.616.826 zł,
 powiatu zamojskiego na zadania:
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3207 L Rozłopy - Szperówka” plan:
2.465.574 zł, wykonanie: 2.465.574 zł,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3220 L Stary Zamość – Krzak” plan:
2.323.124 zł, wykonanie: 2.323.124 zł,
 powiatu krasnostawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr
3110 L Chorupnik - Rudnik - Mościska od km 6+639,80 do km 9+567,80 wraz
z remontem mostu, długość 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555, długość
0,600 km i Nr 3107 L Równianki - Maszów od km 6+635 do km 6+935
długość 0,300 km, łączna długość 3,828 km” plan: 1.886.719 zł, wykonanie:
1.886.719 zł,
 powiatu puławskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1519 L od
km 2+190,00 do km 5+515,00” plan: 1.001.584 zł, wykonanie: 1.001.584 zł.
W ramach realizacji powyższych zadań dokonano przebudowy i rozbudowy 62 km
dróg powiatowych. Wkład własny samorządów wyniósł 36.636.347,08 zł, i stanowił
54,95 % wartości realizacji zadań.
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rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 6.122.484,80 zł
wykonanie: 6.122.163,54 zł, tj. 99,99% planu
Wydatki majątkowe
§ 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 6.122.484,80 zł
wykonanie: 6.122.163,54 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 6.122.484,80 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998 z dnia 26 czerwca 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 237 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018
r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
„Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” - 6.218.919,44 zł,
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998 z dnia 26 czerwca 2018 r. skorygowaną
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998.K01 z dnia 13
października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 477 Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 października 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem
w rozdziale 60016, § 6330 – kwota 96.434,64 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 zostały wykorzystane
w kwocie 6.122.163,54 zł przez 2 powiaty (2 zadania) na dofinansowanie zadań
realizowanych w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz
konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”,
tj. dla:
 miasta Zamość na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej od km 0+000 do km
0+559,38 ulicy Łanowej w Zamościu” plan w kwocie 1.846.049 zł, wykonanie
1.845.727,74 zł,
 gminy miejskiej Biała Podlaska na zadanie „Przebudowa ul. Warszawskiej
w Białej Podlaskiej na odcinku od posesji nr 11 do skrzyżowania
z ul. Kopernika” plan w kwocie 4.276.435 zł, wykonanie 4.276.435,80 zł.
W ramach realizacji powyższych zadań przebudowano 1,881 km dróg powiatowych.
Wkład własny samorządów wyniósł 3.073.749,33 zł, i stanowił 33,43 % wartości
realizacji zadań.
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Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 321,26 zł stanowią blokadę wydatków na
podstawie Decyzji Nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Oszczędności powstały w wyniku końcowego rozliczenia zadań realizowanych przez
jednostki.
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rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 49.585.263,64 zł
wykonanie: 48.800.578,55 zł, tj. 98,42% planu
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 742.318,83 zł
wykonanie: 727.409,52 zł, tj. 97,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 742.318,83 zł
wynikała ze:
1. zwiększeń planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 972.895
zł, z tego:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998 z dnia 26 czerwca 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 237 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca
2018 r. - 900.685 zł,
 z rezerwy celowej poz. 70 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG6.4143.3.8.2018.MF.371 z dnia 22 lutego 2018 r. skorygowaną
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.8.2018.MF.371.K02 z dnia
25 października 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 521 Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 października 2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem
w § 6330 – 72.210 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
„Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.
2. zmniejszeniem planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998 z dnia 26 czerwca
2018 r.
skorygowaną
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998.K01 z dnia 13 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 477 Wojewody Lubelskiego z dnia 16
października 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 60016, § 6330
– kwota 230.576,17 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 w kwocie 670.108,83 zł zostały
wykorzystane w całości przez 2 jednostki samorządu terytorialnego na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego programu na rzecz
rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej
infrastruktury drogowej”, tj.:
 gminy Radzyń Podlaski na zadanie „Remont drogi gminnej nr 101901L
w m. Paszki Duże” plan w kwocie 327.731,41 zł, wykonanie 327.731,41 zł,
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 gminy Wysokie na zadanie „Remont drogi gminnej nr 107309 L
w miejscowości Wysokie od km 0+155 do km 1+046” plan w kwocie
342.377,42 zł, wykonanie 342.377,42 zł.
W ramach realizacji powyższych zadań wykonano remonty 1,881 km dróg gminnych.
Wkład własny samorządów wyniósł 228.666,04 zł, i stanowił 25,44 % wartości
realizacji zadań.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 70
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 70 w kwocie 72.210 zł zostały
wykorzystane w kwocie 57.300,69 zł przez Miasto Stoczek Łukowski
na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego
pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”, na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulicy
Stodolnej Nr 102566 L w Stoczku Łukowskim”.
W ramach realizacji powyższego zadania wykonano w zakresie remontu 126 m. drogi
gminnej. Wkład własny samorządów wyniósł 57.300,70 zł, i stanowił 50 % wartości
realizacji zadań.
Niewykorzystane środki w kwocie 14.909,31 zł stanowią blokadę wydatków na
podstawie Decyzji Nr 41 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Oszczędności powstały w wyniku końcowego rozliczenia zadania realizowanego przez
jednostkę.
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rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 48.842.944,81 zł
wykonanie: 48.073.169,03 zł, tj. 98,42% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączna kwotę 48.842.944,81 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę
48.915.154,81 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 70 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG6.4143.3.8.2018.MF.371 z dnia 22 lutego 2018 r., wprowadzoną
decyzją Nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lutego 2018 r.,
skorygowaną decyzjami Wojewody Lubelskiego Nr 172 z dnia 5 czerwca
2018 r., Nr 193 z dnia 12 czerwca 2018 r. oraz Nr 365 z dnia 5 września
2018 r. - kwota 30.306.251 zł,
 z rezerwy celowej poz. 8, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998
z dnia 26 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 237 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. - kwota 17.939.762,56 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998
z dnia 26 czerwca 2018 r. skorygowaną decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FG6.4143.3.103.2018.MF.1998.K01 z dnia 13 października
2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 477 Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 października 2018 r. – kwota łączna
669.141,25 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem w:
 rozdziale 60014, § 2130 – kwota 9.840 zł,
 rozdziale 60014, § 6430 – kwota 72.210 zł,
 rozdziale 60015 § 6430 – kwota 96.434,64 zł,
 rozdziale 60016 § 2030 – kwota 230.576,17 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
„Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” .
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej poz. 70, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG6.4143.3.8.2018.MF.371 z dnia 22 lutego 2018 r. skorygowaną decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.8.2018.MF.371.K02 z dnia 25 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 521 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
października 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w § 2030 – kwota
72.210 zł.
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Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 w łącznej kwocie 18.608.903,81 zł,
zostały wykorzystane w kwocie 18.463.878,23 zł przez 26 jednostek samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego
programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie
lokalnej infrastruktury drogowej”, z tego dla:
 gminy Adamów pow. łukowski na zadanie „Przebudowa drogi gminnej
nr 102691L Adamów-Glinne” plan 238.859,04 zł, wykonanie 238.859,04 zł,
 gminy Turobin na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109104L
(ul. Kościelna) w miejscowości Turobin od km 0+004.30 do km 0+371.00”
plan w kwocie 637.557,40 zł, wykonanie 637.557,40 zł,
 gminy Tereszpol na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109351 L klasy L lokalna w m. Tereszpol-Zygmunty” plan w kwocie 213.204 zł, wykonanie
213.204 zł,
 miasta Dęblin na zadanie „Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie
w Dęblinie - etap II - budowa ul. Księcia Witolda” plan w kwocie 988.834 zł,
wykonanie 988.813,37 zł,
 miasta Kraśnik na zadanie „Budowa ul. Kwiatkowickiej na odcinku od km
0+693,00 do km 0+866,00 w Kraśniku (Etap III)” plan w kwocie 411.851,18 zł,
wykonanie 411.851,18 zł,
 gminy Obsza na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109552L Zamch –
Zamosty” plan w kwocie 1.310.302,17 zł, wykonanie 1.310.302,17 zł,
 gminy Miejskiej Świdnik na zadanie „Budowa ul. Sosnowej w Świdniku na
odcinku od ul. Rubinowej do ul. Kolorowej” plan w kwocie 1.382.906,46 zł,
wykonanie 1375.377,77 zł,
 gminy Biszcza na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109380L od km
0+006 do km 0+817 łączącej drogi powiatowe o numerach 2936L i 2940L”
plan w kwocie 800.698 zł, wykonanie 799.551,95 zł,
 gminy Parczew na zadanie „Poprawa dostępności społeczno-kulturalnej
i gospodarczej poprzez przebudowę ul. Piwonii w Parczewie” plan w kwocie
606.241 zł, wykonanie 606.241 zł,
 gminy Sawin na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 104523 L
w miejscowości Czułczyce Małe” plan w kwocie 639.875,34 zł, wykonanie
639.875,34 zł,
 gminy Wąwolnica na zadanie „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 782 w msc. Celejów od km 0+529,00 do km 0+808,00” plan
w kwocie 106.430,46 zł, wykonanie 106.430,46 zł,
 gminy Hańsk na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104362L
w miejscowości Hańsk Pierwszy, Hańsk Kolonia, Krychów” plan w kwocie
2.300.000 zł, wykonanie 2.300.000 zł,
 gminy Ostrów Lubelski na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 103624L
w Kolechowicach” plan w kwocie 769.435 zł, wykonanie 769.435 zł,
 gminy Ryki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 102872L
ul. 15 PP Wilków AK w Rykach” plan w kwocie 1.648.626,94 zł, wykonanie
1.632.213,66 zł,
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 gminy Jastków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce
nr ewid. 429 w m. Moszenki (obręb Nr 9) oraz działce Nr ewid. 469
w m. Moszna - Kolonia (obręb nr 11) na odcinku o długości 2132,5 m” plan
w kwocie 1.253.252 zł, wykonanie 1.252.575,58 zł,
 gminy Fajsławice na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 109600L
w Ignasinie na odcinku od km 0+910 do km 1+460” plan w kwocie
128.930,20 zł, wykonanie 128.930,20 zł,
 gminy Batorz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 008707 L Błażek Moczydła Nowe - Moczydła Stare w lokalizacji od km 0+320 do km 0+670
długości 350 m w miejscowości Błażek” plan w kwocie 106.000 zł, wykonanie
106.000 zł,
 gminy Szastarka na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 108622L Blinów
Pierwszy - Blinów Drugi w miejscowości Blinów Drugi” plan w kwocie
150.030,72 zł, wykonanie 150.030,72 zł,
 gminy Kodeń na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 101046L (ul. Nadbrzeżna)
w miejscowości Kodeń” plan w kwocie 520.960 zł, wykonanie
508.806,85 zł,
 gminy Nielisz na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości
Nawóz” plan w kwocie 568.678,34 zł, wykonanie 568.678,34 zł,
 gminy Grabowiec na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 110274L
w miejscowości Tuczępy” plan w kwocie 1.367.384,57 zł, wykonanie
1.367.384,57 zł,
 gminy Wilkołaz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 108344L
w m. Ostrów Kolonia gm. Wilkołaz na odcinku długości 0,995 km” plan
w kwocie 249.140 zł, wykonanie 249.140 zł,
 gminy Łuków na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 102344L Dąbie-Klimki”
plan w kwocie 1.400.000 zł wykonanie 1.400.000 zł,
 gminy Dębowa Kłoda na zadanie „Przebudowa drogi gminnej DW 818Lubiczyn nr 104040L Dz. Nr 186 km 0+000 - 0+250 miejscowość Lubiczyn”
plan 59.292,66 zł, wykonanie 59.292,66 zł,
 gminy Żyrzyn na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107458L na odcinku
od km 0+008,00 do km 1+556,50 - ciąg ulic Zielona i Ogrodowa
w msc. Żyrzyn” plan 303.718 zł, wykonanie 303.718 zł,
 gminy Krasnystaw na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109759L
w msc. Widniówka od km 2+525 do km 3+843” plan 446.696,33 zł, wykonanie
339.608,97 zł.
W ramach realizacji powyższego zadania wykonano budowę 7,455 km oraz
przebudowę 23,776 km dróg gminnych. Wkład własny samorządów wyniósł
9.138.083,68 zł, i stanowił 33,11 % wartości realizacji zadań.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 145.025,58 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 37.261,80 zł, wynikające
z końcowych rozliczeń powykonawczych oraz naliczenia kar umownych,
 blokadę wydatków w kwocie 107.763,78 zł na podstawie Decyzji Nr 40
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
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Oszczędności powstały w wyniku końcowego rozliczenia zadań realizowanych
przez jednostki, tj. gminy Jastków – 676,42 zł i gminy Krasnystaw –
107.087,36 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 70
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz.70 w łącznej kwocie 30.234.041 zł zostały
zaplanowane dla 50 jednostek samorządu terytorialnego a wykorzystane w kwocie
29.609.290,80 zł przez 48 jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie
zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, z tego dla:
 gminy Baranów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 107421 L
w miejscowości Łukawka w Gminie Baranów” plan w kwocie 330.158 zł,
wykonanie 330.158 zł,
 gminy Ulhówek na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111927 L
o długości 2,827 km w miejscowości Rzeczyca” plan w kwocie
1.358.846 zł, wykonanie 1.358.846 zł,
 gminy Tarnawatka na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111581 L od DK
nr 17 - Tarnawatka - do DP nr 3504 L od km 0+000,00 do km 1+102,00,
długości 1102,00 mb, Gmina Tarnawatka” plan w kwocie 499.800 zł,
wykonanie 499.800 zł,
 gminy Sułów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 110131 L
w miejscowości Tworyczów” plan w kwocie 1.419.322 zł, wykonanie
1.377.406 zł,
 gminy Tereszpol na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109349 l od km
0+003 do km 0+652” plan w kwocie 291.177 zł, wykonanie 291.177 zł,
 gminy Wilkołaz na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 108333 L
w miejscowości Wilkołaz Dolny, nr 108332 L w miejscowości Wilkołaz Drugi
oraz nr 108334 L w miejscowości Wilkołaz Dolny wraz z budową
infrastruktury pobocznej” plan w kwocie 1.950.261 zł, wykonanie 1.950.261 zł,
 gminy Garbów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 115569 L
w miejscowości Wola Przybysławska” plan w kwocie 617.401 zł, wykonanie
617.401 zł,
 gminy Zakrzew na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107350 L
w miejscowości Tarnawka Pierwsza i Tarnawka Druga od km 0+000 do km
2+190” plan w kwocie 468.849 zł, wykonanie 468.849 zł,
 gminy Biszcza na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109398 L Bukowina
- Wola Kulońska” plan w kwocie 1.165.472 zł, wykonanie 1.165.472 zł,
 gminy Wysokie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 107295 L
w miejscowości Kajetanów” plan w kwocie 252.390 zł, wykonanie 252.390 zł,
 gminy Firlej na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 103310 L w miejscowości
Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukówieckie” plan w kwocie 1.044.681 zł,
wykonanie 1.044.681 zł,
 gminy Wąwolnica na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 107857 L
na odcinku od km 0+005,00 do km 0+999,00 w miejscowości Zarzeka” plan
w kwocie 249.202 zł, wykonanie 249.202 zł,
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 gminy Kodeń na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 101009 L (ul. Ogrodowa)
w Kodniu” plan w kwocie 91.256 zł, wykonanie 91.256 zł,
 gminy Ostrów Lubelski na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 103597 L
(ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim” plan w kwocie 543.552 zł, wykonanie
543.552 zł,
 miasta Łuków na zadanie „Budowa ul. Polnej w m. Łuków” plan w kwocie
988.837 zł, wykonanie 988.837 zł,
 gminy Kazimierz Dolny na zadanie „Przebudowa ul. Nadwiślańskiej
w Kazimierzu Dolnym” plan w kwocie 504.523 zł, wykonanie 496.210,95 zł,
 gminy Susiec na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111712 L od drogi
powiatowej nr 3549 L - Majdan Sopocki do drogi powiatowej nr 2952 L
Oseredek od km 0+260 do km 1+550 i od km 1+578 do km 2+620 długości
2,332 km” plan w kwocie 555.787 zł, wykonanie 555.787 zł,
 gminy Kock na zadanie ” Przebudowa drogi gminnej Nr 112642 L
w m. Białobrzegi w gminie Kock” plan w kwocie 415.673 zł, wykonanie
409.969,66 zł,
 gminy Tomaszów Lubelski na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 111753 od
km 0+009 do km 1+085 Sabaudia - Majdanek Gmina Tomaszów Lubelski”
plan w kwocie 1.044.425 zł, wykonanie 1.044.425 zł,
 gminy Jastków na zadanie „Poprawa spójności komunikacyjnej
i bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105968 L (działka nr
ewid. 181) w miejscowości Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km
3+198,85” plan w kwocie 1.286.161 zł, wykonanie 1.286.161 zł,
 gminy Zamość na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110440 L
w m. Mokre” plan w kwocie 642.817 zł, wykonanie 642.817 zł,
 gminy Wojsławice na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 105026 L Witoldów
- Stary Majdan Trościanka od km 0+030 do km 2+000” plan w kwocie
382.181 zł, wykonanie 382.181 zł,
 gminy Zalesie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 100752 L
w miejscowości Dobryń Kolonia od km 0+000 do km 1+450 odcinek długości
1,450 km” plan w kwocie 273.933 zł, wykonanie 273.933 zł,
 gminy Tarnogród na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109505 L
w m. Tarnogród w km 0+003,50 do km 0+240,00” plan w kwocie 272.857 zł,
wykonanie 272.857 zł,
 gminy Żyrzyn na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107444 L na odcinku
od km 0+000 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin” plan w kwocie
159.871 zł, wykonanie 159.871 zł,
 gminy Krynice na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111551L
w miejscowości Zaboreczno” plan w kwocie 101.087 zł, wykonanie 101.087 zł,
 gminy Mełgiew na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 105513 L
w miejscowości Trzeszkowice, gmina Mełgiew” plan w kwocie 382.139 zł,
wykonanie 382.139 zł,
 gminy Janów Podlaski na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 100096 L
(ul. Nadrzeczna), Nr 100097 L (ul. Bolesława Chrobrego), Nr 100098 L
(ul. Kazimierza Jagiellończyka) wraz z budową kanalizacji deszczowej
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i oświetleniem w miejscowości Janów Podlaski, gmina Janów Podlaski” plan
w kwocie 901.387 zł, wykonanie 901.387 zł,
gminy Potok Wielki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 108709 L
Dąbrówka - Popielarnia - Dąbrowica” plan w kwocie 491.811 zł, wykonanie
491.811 zł,
gminy Stanin na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Wesołówka” plan w kwocie 158.169 zł, wykonanie 158.169 zł,
gminy Lubyczy Królewskiej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 111982
L ul. Jana Pawła II i ul. Leśnej w Lubyczy Królewskiej” plan w kwocie
1.728.223 zł, wykonanie 1.676.726,50 zł,
gminy Sosnówka na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 101196 L na odcinku
od km 0+000 do km 0+600,00 w miejscowości Przechód, gmina Sosnówka”
plan w kwocie 204.190 zł, wykonanie 204.190 zł,
miasta Kraśnik na zadanie „Przebudowa ul. Hermanna Gmeinera w Kraśniku”
plan w kwocie 469.633 zł, wykonanie 469.633 zł,
miasta Puławy na zadanie „Budowa dróg gminnych w ul. Górnej i Jednacza
w Puławach” plan w kwocie 1.457.518 zł, wykonanie 1.453.007,25 zł,
gminy Rejowiec Fabryczny na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Toruń Gołąb (Nikodemówka)” plan w kwocie 447.347 zł, wykonanie 447.347 zł,
gminy Adamów pow. zamojski na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 010827
L w m. Feliksówka” plan w kwocie 290.460 zł, wykonanie 290.460 zł,
gminy Opole Lubelskie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 113477 L ulica Kaliszańska w Opolu Lubelskim na odcinku od km 2+458,63 do km
3+456,57” plan w kwocie 901.232 zł, wykonanie 901.232 zł,
gminy Piaski na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 105830 L w Piaskach”
plan w kwocie 750.805 zł, wykonanie 750.805 zł,
gminy Frampol na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 109204 L
ul. Łąkowa oraz Nr 109196 L ul. Polna we Frampolu” plan w kwocie 325.349
zł, wykonanie 325.349 zł,
gminy Nielisz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 110171 L
w miejscowości Zarudzie Gmina Nielisz” plan w kwocie 372.016 zł,
wykonanie 372.016 zł,
gminy Strzyżewice na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107140 L
w Kolonii Kiełczewice Dolne od km 0+000 do km 1+292” plan w kwocie
427.987 zł, wykonanie 427.987 zł,
gminy Dzwola na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109009 L Kocudza
Górna wieś - granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990” plan w kwocie
344.551,15 zł, wykonanie 344.551,15 zł,
miasta Tomaszów Lubelski na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 111850 L
ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
ulicznym w Tomaszowie Lubelskim” plan w kwocie 988.780 zł, wykonanie
988.780 zł,
gminy Krasnystaw na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 109752 L w msc.
Siennica Nadolna od km 0+000,00 do km 0+865,35” plan w kwocie 520.940 zł,
wykonanie 520.940 zł,
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 gminy Uścimów na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 103639 L od km
0+970,00 do km 2+584,00 w miejscowości Drozdówka, Gmina Uścimów,
powiat lubartowski, woj. Lubelskie” plan w kwocie 391.505,77 zł, wykonanie
391.505,77 zł,
 gminy Kraśniczyn na zadanie „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr
109983L ul. Polna w m. Kraśniczyn od km 0+016 do km 0+172 wraz
z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 109991 L ul. Strażacka
w m. Kraśniczyn” plan w kwocie 9.813,15 zł, wykonanie 0 zł,
 gminy Łomazy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101392 L” plan
335.248,47 zł, wykonanie 319.467,85 zł,
 miasta Lublin na zadanie pn. „Przebudowa ul. Rataja w Lublinie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej” plan
477.423,46 zł, wykonanie 460.083,90 zł,
 gminy Księżpol na zadanie pn. „Przebudowa ul. Akacjowej, Słonecznej
i Zielonej w miejscowości Księżpol” plan 466.994 zł, wykonanie 0 zł,
 gminy Łopiennik Górny na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109641
L w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny i Łopiennik Dolny Kolonia” plan
480.000 zł, wykonanie 477.115,77 zł.
W ramach realizacji powyższego zadania wykonano przebudowę i budowę 66 km
dróg gminnych. Wkład własny samorządów wyniósł 34.171.705,70 zł, i stanowił
53,05 % wartości realizacji zadań.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 624.750,20 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 87.500,91 zł, wynikające
z końcowych rozliczeń powykonawczych oraz naliczenia kar umownych,
 blokadę wydatków w kwocie 537.249,29 zł na podstawie Decyzji Nr 41
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Oszczędności powstały w wyniku końcowego rozliczenia zadań realizowanych
przez jednostki, naliczenia kar umownych oraz rezygnacji z realizacji zadań
przez gminę Księżpol i gminę Kraśniczyn.
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rozdział 60031 - Przejścia graniczne
plan wg ustawy budżetowej: 40.326.000 zł
plan po zmianach: 44.865.848 zł
wykonanie: 34.145.610,59 zł, tj. 76,11% planu
Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść
Granicznych w Chełmie.
W 2018 r. na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki wykorzystano środki w kwocie
34.145.610,59 zł, które przeznaczone zostały na:
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 25.472.000 zł
plan po zmianach: 28.872.000 zł
wykonanie: 28.278.553,31 zł, tj. 97,94% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 3.400.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 22 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG5.4143.3.50.2018.MF.2784z dnia 24 sierpnia 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 354 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r.
z przeznaczeniem na bieżące utrzymywanie przejść granicznych w województwie
lubelskim.
Omówienie wydatków
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 164.319,06 zł (93,90% planu),
z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, materiałów BHP, dofinansowanie do
zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej,
odprawę pośmiertną i odprawę ekonomiczną.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie 28.114.234,25 zł (97.97% planu)
z tego:
 wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników – 213 etatów – kwota
7.745.759,42 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 486.742,59 zł,
 pochodne od wynagrodzeń - kwota 1.485.250,43 zł,
 wynagrodzenie bezosobowe – kwota 17.115,20 zł,
 pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego
do utrzymania przejść granicznych, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
zakup usług zdrowotnych, remontowych, komunalnych, transportowych,
porządkowych, pocztowych, obsługa prawna i serwisowa, badania techniczne
pojazdów, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług ekspertyz i wycen
urządzeń, analiz próbek wód opadowych i ścieków, opłaty za administrowanie
i czynsze, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, różne opłaty i składki,
koszty postępowania sądowego, opłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakup
polis ubezpieczeniowych majątku LZOPG, opłaty za wyłączenie gruntów
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z produkcji rolnej, trwały zarząd nieruchomości, za gospodarowanie odpadami,
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, szkolenia pracowników – kwota
18.379.366,61 zł.
Niewykorzystane środki w zakresie wydatków bieżących w łącznej kwocie
593.446,69 zł stanowią:
 środki nieprzekazane w kwocie 460.169,47 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 133.277,22 zł, z tego:
 kwota 82.924,12 zł, decyzją Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia
10 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.,
 kwota 50.353,10 zł, decyzją Nr 43 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.
Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie przejść granicznych na obszarze
województwa lubelskiego. Powstałe oszczędności wynikają z ostatecznych
rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz z powodu braku
złożonych ofert, w związku z czym znaczna część postępowań została unieważniona.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 22
Środki z rezerwy celowej poz. 22 w kwocie 3.400.000 zł wykorzystane zostały
w wysokości 3.121.110,25 zł (91,80%) z przeznaczeniem na:
1. zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do napraw
wykonywanych na przejściach granicznych, energii elektrycznej niezbędnej do
utrzymania przejść granicznych w stanie umożliwiającym skuteczną i sprawną
kontrolę, wydatki na usługi komunalne, sprzątania, obsługę prawną, usługi
pocztowe, oraz inne usługi, opłaty za najem pomieszczeń i nieruchomości na
potrzeby służb oraz najem pomieszczeń biurowych i garażowych dla LZOPG –
plan: 1.951.000 zł, wykonanie: 1.726.803,39 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 224.196,61 zł stanowią:
 środki nieprzekazane w kwocie 145.612,53 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 78.584,08 zł, z tego:
 kwota 31.075,48 zł, decyzją Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia
10 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.,
 kwota 47.508,60 zł, decyzją Nr 43 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.
Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie przejść granicznych na
obszarze województwa lubelskiego. Powstałe oszczędności wynikają
z ostatecznych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2. zakup usług remontowych oraz przeglądy i naprawy sprzętu specjalistycznego –
plan w kwocie 1.449.000 zł, wykonanie w kwocie 1.394.306,86 zł. Środki
zostały przeznaczone na remonty oraz przeglądy i naprawy urządzeń
na przejściach granicznych.
97

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 54.693,14 zł stanowią środki
zablokowane, z tego:
 kwota 51.848,64 zł, decyzją Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia
10 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.,
 kwota 2.844,50 zł, decyzją Nr 43 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.
Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie przejść granicznych na
obszarze województwa lubelskiego. Powstałe oszczędności wynikają
z ostatecznych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych
oraz z powodu braku złożonych ofert, w związku z czym znaczna część
postępowań została unieważniona.

98

rozdział 60031 - Przejścia graniczne
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 14.854.000 zł
plan po zmianach: 15.993.848 zł
wykonanie: 5.867.057,28 zł, tj. 36,69% planu
z tego:
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 4.696.000 zł
plan po zmianach: 4.833.000 zł
wykonanie: 4.728.410,02 zł, tj. 97,84% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 137.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 22, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG3.4143.3.90.2018.MF.1942 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją Nr 252 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na potrzeby drogowych przejść
granicznych w Kukurykach i Sławatyczach.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zostały wykorzystane w kwocie 4.728.410,02 zł na przejściach
granicznych na zadania:
 DPG Kukuryki – plan 2.610.057 zł, wykonanie 2.578.008,81 zł;
środki wykorzystano na przebudowę drogi dojazdowej do drogi celnej
z TS w Koroszczynie – II etap;
niewykorzystane środki w kwocie 32.048,19 zł zostały zablokowane (ustawa),
 DPG Kukuryki – plan 55.000 zł, wykonanie 40.871,67 zł;
środki wykorzystano na modernizację bram p.poż. na płycie wyjazdowej z RP;
niewykorzystane środki w kwocie 14.128,33 zł zostały zablokowane (rez. cel. poz. 22),
 DPG Kukuryki – plan 71.000 zł, wykonanie 26.445 zł;
środki wykorzystano na opracowanie projektu technicznego na modernizację
okablowania sieci LAN wraz z modernizacją serwerowi;
niewykorzystane środki w kwocie 44.555 zł zostały zablokowane (rez. cel. poz. 22),
 DPG Sławatycze - plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł;
środki wykorzystano w całości na modyfikację technologii odpraw granicznych
i kontroli celnej,
 DPG Dorohusk - plan 294.954 zł, wykonanie 294.954 zł;
środki wykorzystano w całości na opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogowego przejścia granicznego – I etap,
 DPG Hrebenne - plan 1.481.010 zł, wykonanie 1.468.123,54 zł;
środki wykorzystano na rozbudowę budynku kontroli szczegółowej dla
samochodów osobowych;
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niewykorzystane środki w kwocie 12.886,46 zł stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
 DPG Hrebenne - plan 255.045 zł, wykonanie 254.272 zł;
środki wykorzystano na utworzenie infrastruktury terminalowej w budynku nr
28 na płycie wyjazdowej z RP;
niewykorzystane środki w kwocie 773 zł zostały zablokowane (ustawa),
 DPG Hrebenne - plan 46.740 zł, wykonanie 46.740 zł;
środki wykorzystano w całości na opracowanie aktualizacji programu
funkcjonalno-użytkowego dotyczącego utworzenia ciągu pieszego;
 DPG Hrebenne - plan 8.194 zł, wykonanie 7.995 zł;
środki wykorzystano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków;
niewykorzystane środki w kwocie 199 zł zostały zablokowane (ustawa).
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 104.589,98 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 12.886,46 zł (w tym 12.886,46
zł z ustawy),
 środki zablokowane w łącznej kwocie 91.703,52 zł (w tym 33.020,19 zł
z ustawy), z tego:
 kwota 58.683,33 zł, decyzją Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 10
grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych
(w części 85/06) na 2018 r. Powstałe oszczędności wynikają z rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego w następujących zadaniach:
 "Modernizacja bram p.poż na płycie wyjazdowej z RP - DPG Kukuryki" kwota 14.128,33 zł,
 "Opracowanie projektu technicznego na modernizację okablowania sieci
LAN wraz z modernizacją serwerowni - DPG Kukuryki"- kwota
44.555,00 zł,
 kwota 33.020,19 zł, decyzją Nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia
2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w
części 85/06) na 2018 r. Powstałe oszczędności wynikają z rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego w następujących zadaniach:
 ,,Utworzenie infrastruktury terminalowej w budynku nr 28 na płycie
wyjazdowej z RP - DPG Hrebenne" dot. rozbudowy systemu SKD dostawa i montaż tripodów - kwota 773,00 zł,
 ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków - program funkcjonalno - użytkowy DPG Hrebenne" - kwota 199,00 zł,
 ,,Przebudowa drogi dojazdowej do drogi celnej z TS w Koroszczynie"
kwota 32 048,19 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 22
Środki z rezerwy celowej poz. 22 zaplanowane w wysokości 137.000 zł zostały
wydatkowane w kwocie 78.316,67 zł na poniższe zadania:
 DPG Kukuryki – plan 55.000 zł, wykonanie 40.871,67 zł;
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środki wykorzystano na modernizację bram p.poż. na płycie wyjazdowej z RP;
niewykorzystane środki w kwocie 14.128,33 zł zostały zablokowane,
 DPG Kukuryki – plan 71.000 zł, wykonanie 26.445 zł;
środki wykorzystano na opracowanie projektu technicznego na modernizację
okablowania sieci LAN wraz z modernizacją serwerowi;
niewykorzystane środki w kwocie 44.555 zł zostały zablokowane,
 DPG Sławatycze - plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł;
środki wykorzystano w całości na modyfikację technologii odpraw granicznych
i kontroli celnej w dpg Sławatycze.
Niewykorzystane środki w kwocie 58.683,33 zł stanowią środki zablokowane decyzją
Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.
Powstałe oszczędności wynikają z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego
w następujących zadaniach:



"Modernizacja bram p.poż na płycie wyjazdowej z RP - DPG Kukuryki" kwota 14.128,33 zł,
"Opracowanie projektu technicznego na modernizację okablowania sieci
LAN wraz z modernizacją serwerowni - DPG Kukuryki"- kwota
44.555,00 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 430.000 zł
plan po zmianach: 974.000 zł
wykonanie: 679.799,45 zł, tj. 69,79% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 544.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 22, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.90.2018.MF.1942 z dnia 29
czerwca 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 252 Wojewody Lubelskiego z dnia
6 lipca 2018 r. – kwota 462.000 zł,
 decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FG6.4143.3.223.2018.MF.4390
z dnia 14 października 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 499 Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 października 2018 r. – kwota 82.000 zł,
przyznającymi środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby drogowych przejść
granicznych.
Omówienie wydatków
Środki, w łącznej kwocie 974.000 zł przeznaczone dla Lubelskiego Zarządu Obsługi
Przejść Granicznych w Chełmie na zakupy inwestycyjne, zostały wykorzystane
w wysokości 679.799,45 zł na poniższych przejściach granicznych:
 DPG Kukuryki – plan 56.000 zł, wykonanie 55.995,75 zł;
środki wykorzystano na zakup pojazdu z napędem elektrycznym – TS
Koroszczyn;
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niewykorzystane środki w kwocie 4,25 zł stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
DPG Kukuryki – plan 67.000 zł, wykonanie 66.998 zł;
środki wykorzystano na zakup sprzętu do utrzymania czystości – zamiatarka;
niewykorzystane środki w kwocie 2,00 zł stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
DPG Kukuryki – plan 10.048 zł, wykonanie 10.047,87 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych – zakup kserokopiarki
(Kobylany);
niewykorzystane środki w kwocie 0,13 zł stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
DPG Kukuryki – plan 65.181 zł, wykonanie 65.180,50 zł;
środki wykorzystano na zakup samochodu osobowo–towarowego typu
kombivan przeznaczonego do obsługi przejść granicznych;
niewykorzystane środki w kwocie 0,50 zł, stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
DPG Kukuryki – plan 50.000 zł, wykonanie 42.580,50 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych - zakup samochodu
osobowego dla WIJHARS;
niewykorzystane środki w kwocie 7.419,50 zł zostały zablokowane (rez. cel. poz. 22),
DPG Terespol – plan 31.373 zł, wykonanie 31.371,15 zł;
środki wykorzystano na modernizację stanowiska do badania autentyczności
dokumentów;
niewykorzystane środki w kwocie 1,85 zł stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
KPG Terespol – plan 31.373 zł, wykonanie 31.371,15 zł;
środki wykorzystano na modernizację stanowiska do badania autentyczności
dokumentów;
niewykorzystane środki w kwocie 1,.85 zł stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
KPG Terespol – plan 32.000 zł, wykonanie 30.504 zł;
środki wykorzystano opłacenie dostawy przenośników taśmowych z napędem
elektrycznym w ramach modernizacji urządzenia RTG do prześwietlania
bagażu;
niewykorzystane środki w kwocie 1.496 zł zostały zablokowane (rez. cel. poz. 22),
DPG Terespol – plan 52.254 zł, wykonanie 0 zł;
środki zaplanowano na dostawę i montaż 3 szt. szlabanów;
niewykorzystane środki w kwocie 52.254 zł zostały zablokowane (ustawa),
DPG Terespol – plan 58.000 zł, wykonanie 57.121,20 zł;
środki wykorzystano na zakup pojazdu z napędem elektrycznym;
niewykorzystane środki w kwocie 878,80 zł zostały zablokowane (rez. cel. poz. 22),
DPG Sławatycze – plan 202.000 zł, wykonanie 137.299,43 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych - detektory do
wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków oraz promieniowania
jonizującego;
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niewykorzystane środki w kwocie 64.700,57 zł, z tego: środki nieprzekazane
(rez. cel. poz. 22),
DPG Dorohusk – plan 39.218 zł, wykonanie 39.217,50 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych – samochód na
potrzeby WIORiN;
niewykorzystane środki w kwocie 0,50 zł stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
DPG Dorohusk – plan 50.000 zł, wykonanie 42.580,50 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych - zakup samochodu
osobowego dla WIJHARS;
niewykorzystane środki w kwocie 7.419,50 zł, zostały zablokowane (rez. cel. poz. 22),
DPG Dorohusk – plan 30.000 zł, wykonanie 28.536 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych – zakup 2 szt.
urządzenia wielofunkcyjnego;
niewykorzystane środki w kwocie 1.464 zł zostały zablokowane (ustawa),
DPG Zosin – plan 116.000 zł, wykonanie 0 zł;
środki zaplanowano na rozbudowa sieci WLAN;
niewykorzystane środki w kwocie 116.000 zł zostały zablokowane (rez. cel. poz. 22),
DPG Hrebenne – plan 20.701 zł, wykonanie 20.700,90 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych – zakup kserokopiarek;
niewykorzystane środki w kwocie 0,10 zł stanowią środki nieprzekazane
(ustawa),
DPG Hrebenne – plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł;
środki zaplanowano na przystosowanie stanowiska kontroli samochodów TIR
do kontroli cystern oraz autokarów;
niewykorzystane środki w kwocie 12.000 zł zostały zablokowane (rez. cel. poz. 22),
LZOPG – plan 50.852 zł, wykonanie 20.295 zł;
środki wykorzystano na opłacenie dostawy serwera z oprogramowaniem
i programem kadrowo – płacowym;
niewykorzystane środki w kwocie 30.557 zł zostały zablokowane (ustawa).

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 294.200,55 zł stanowią:
 środki nieprzekazane jednostce w kwocie 64.711,75 zł (w tym 11,18 zł
z ustawy), wynikające z oszczędności poprzetargowych oraz braku ważnych
ofert,
 zablokowane, w łącznej kwocie 229.488,80 zł (w tym 84.275 zł z ustawy),
z tego:
 kwota 129.496 zł, decyzją Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 10
grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r. Powstałe oszczędności wynikają
z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz braku ważnych ofert dla
następujących zadań:
 "Modernizacja urządzenia RTG do prześwietlania bagażu - dostawa
przenośników taśmowych z napędem elektrycznym - KPG Terespol"
kwota 1.496,00 zł,
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 ,,Przystosowanie stanowiska kontroli samochodów TIR do kontroli
cystern oraz autokarów - DPG Hrebenne" kwota 12.000,00 zł,
 ,,Rozbudowa sieci WLAN - DPG Zosin" kwota 116.000,00 zł,
kwota 15.717,80 zł, decyzją Nr 43 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.
Powstałe oszczędności wynikają z rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego w następujących zadaniach:
 ,,Zakup pojazdu z napędem elektrycznym - DPG Terespol – Brześć" kwota 878,80 zł,
 ,,Doposażenie służb - zakup samochodów osobowych dla potrzeb
WIJHARS" Podzadanie: zakup samochodu osobowego dla WIJHARS
- DPG Dorohusk – kwota 7 419,50 zł,
 ,,Doposażenie służb - zakup samochodów osobowych dla potrzeb
WIJHARS" Podzadanie: zakup samochodu osobowego dla WIJHARS DPG Kukuryki – kwota 7 419,50 zł,
kwota 84.275 zł, decyzją Nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia
2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w
części 85/06) na 2018 r. Powstałe oszczędności wynikają z rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego w następujących zadaniach:
 ,,Doposażenie służb granicznych - urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. DPG Dorohusk" kwota 1.464,00 zł,
 „Dostawa i montaż szlabanów - 3 sztuki - DPG Terespol" kwota
52.254,00 zł,
 „Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i programem kadrowo płacowym – LZOPG" kwota 30.557,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 22
Środki z rezerwy celowej poz. 22 zaplanowane w wysokości 544.000 zł zostały
wydatkowane w kwocie 334.085,63 zł na poniższe zadania:
 DPG Kukuryki – plan 50.000 zł, wykonanie 42.580,50 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych - zakup samochodu
osobowego dla WIJHARS;
niewykorzystane środki w kwocie 7.419,50 zł zostały zablokowane,
 KPG Terespol – plan 32.000 zł, wykonanie 30.504 zł;
środki wykorzystano na opłacenie dostawy przenośników taśmowych
z napędem elektrycznym w ramach modernizacji urządzenia RTG do
prześwietlania bagażu;
niewykorzystane środki w kwocie 1.496 zł zostały zablokowane,
 DPG Terespol – plan 58.000 zł, wykonanie 57.121,20 zł;
środki wykorzystano na zakup pojazdu z napędem elektrycznym;
niewykorzystane środki w kwocie 878,80 zł zostały zablokowane,
 DPG Sławatycze – plan 202.000 zł, wykonanie 137.299,43 zł;
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środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych – zakup detektorów do
wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków oraz promieniowania
jonizującego;
niewykorzystane środki w kwocie 64.700,57 zł stanowią środki nieprzekazane,
DPG Dorohusk – plan 50.000 zł, wykonanie 42.580,50 zł;
środki wykorzystano na doposażenie służb granicznych - zakup samochodu
osobowego dla WIJHARS;
niewykorzystane środki w kwocie 7.419,50 zł zostały zablokowane,
DPG Dorohusk – plan 24.000 zł, wykonanie 24.000 zł;
środki wykorzystano w całości na doposażenie służb granicznych – zakup 2 szt.
urządzenia wielofunkcyjnego;
DPG Zosin – plan 116.000 zł, wykonanie 0 zł;
środki zaplanowano na rozbudowę sieci WLAN;
niewykorzystane środki w kwocie 116.000 zł zostały zablokowane,
DPG Hrebenne – plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł;
środki zaplanowano na przystosowanie stanowiska kontroli samochodów TIR
do kontroli cystern oraz autokarów;
niewykorzystane środki w kwocie 12.000 zł zostały zablokowane.

Niewykorzystane środki w kwocie 209.914,37 zł stanowią środki:
 nieprzekazane do wysokości planu – kwota 64.700,57 zł,
 zablokowane w łącznej kwocie 145.213,80 zł, z tego:
 kwota 129.496 zł, decyzją Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 10
grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r. Powstałe oszczędności wynikają z
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz braku ważnych ofert dla
następujących zadaniach:



 "Modernizacja urządzenia RTG do prześwietlania bagażu - dostawa
przenośników taśmowych z napędem elektrycznym - KPG Terespol"
kwota 1.496,00 zł,
 ,,Przystosowanie stanowiska kontroli samochodów TIR do kontroli
cystern oraz autokarów - DPG Hrebenne" kwota 12.000,00 zł,
 ,,Rozbudowa sieci WLAN - DPG Zosin" kwota 116.000,00 zł,
kwota 15.717,80 zł, decyzją Nr 43 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 r. Powstałe oszczędności wynikają
z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w następujących zadaniach:
 ,,Zakup pojazdu z napędem elektrycznym - DPG Terespol – Brześć" kwota 878,80 zł,
 ,,Doposażenie służb - zakup samochodów osobowych dla potrzeb
WIJHARS" Podzadanie: zakup samochodu osobowego dla WIJHARS
w dpg Dorohusk - DPG Dorohusk – kwota 7 419,50 zł,
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 ,,Doposażenie służb - zakup samochodów osobowych dla potrzeb
WIJHARS" Podzadanie: zakup samochodu osobowego dla WIJHARS
w dpg Kukuryki - DPG Kukuryki – kwota 7 419,50 zł.
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rozdział 60031 - Przejścia graniczne
Wydatki majątkowe na finansowanie
i projektów pochodzących z budżetu UE

i

współfinansowanie

programów

plan wg ustawy budżetowej: 9.728.000 zł
plan po zmianach: 9.728.000 zł
wykonanie: 0 zł
z tego:
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 8.755.000 zł
plan po zmianach: 8.755.000 zł
wykonanie: 0 zł
Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 rok przeznaczone były na
finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PWT EIS PolskaBiałoruś-Ukraina 2014-2020.
Niewykorzystane środki w kwocie 8.755.000 zł stanowią środki zablokowane, z tego:
 kwota 8.746.000 zł, decyzją Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 10
września 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych
(w części 85/06) na 2018 r.
Na etapie opracowania koncepcji projektów (IV kw. 2016) a następnie pełnych
wniosków aplikacyjnych (III kw. 2017 r.) założono, że realizacja ww.
projektów będzie mogła rozpocząć się na przełomie luty/marzec 2018 r.
W związku z powyższym przy planowaniu budżetu na rok 2018 uwzględniono
środki na finansowanie zadań w roku 2018. W pierwszej połowie grudnia 2017
r. Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie otrzymał
informację o akceptacji projektów przez Wspólny Komitet Monitorujący a
w kwietniu 2018 r. zostały podpisane umowy grantowe. Ze względów
formalnych mających swoje źródło po stronie Instytucji Zarządzającej
Programem (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) brak było jednak możliwości
rozpoczęcia działań w ramach ww. projektów pomimo podpisania umów.
Dopiero w dniu 4 lipca 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny przekazał
informację o możliwości rozpoczęcia realizacji projektów. W związku
z powyższym konieczne było opracowanie nowych harmonogramów realizacji
i finansowania zadań.
Ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej
z uzyskaniem zapewnienia finansowania w latach kolejnych oraz wyborem
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konieczne
było odstąpienie od realizacji zadań w roku 2018. Cały zakres rzeczowy
projektów wykonany będzie w latach 2019-2020, a co za tym idzie również
i wydatkowanie środków nastąpi w tych latach.
 kwota 9.000 zł, decyzją Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
listopada 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych
(w części 85/06) na 2018 r.
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Ze względu na brak możliwości rozpoczęcia realizacji projektów z programu
Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA środki zaplanowane na działania
informacyjne w ramach projektów (ogłoszenia w prasie lokalnej) oraz
tłumaczenia dokumentów nie zostały wydatkowane w bieżącym roku.
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 973.000 zł
plan po zmianach: 973.000 zł
wykonanie: 0 zł
Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 rok przeznaczone były na
finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PWT EIS PolskaBiałoruś-Ukraina 2014-2020.
Niewykorzystane środki w kwocie 973.000 zł stanowią środki zablokowane, z tego:
 kwota 972.000 zł, decyzją Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 10
września 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych
(w części 85/06) na 2018 r.
Na etapie opracowania koncepcji projektów (IV kw. 2016) a następnie pełnych
wniosków aplikacyjnych (III kw. 2017 r.) założono, że realizacja ww.
projektów będzie mogła rozpocząć się na przełomie luty/marzec 2018 r.
W związku z powyższym przy planowaniu budżetu na rok 2018 uwzględniono
środki na finansowanie zadań w roku 2018. W pierwszej połowie grudnia 2017
r. Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie otrzymał
informację o akceptacji projektów przez Wspólny Komitet Monitorujący
a w kwietniu 2018 r. zostały podpisane umowy grantowe. Ze względów
formalnych mających swoje źródło po stronie Instytucji Zarządzającej
Programem (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) brak było jednak możliwości
rozpoczęcia działań w ramach ww. projektów pomimo podpisania umów.
Dopiero w dniu 04 lipca 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny przekazał
informację o możliwości rozpoczęcia realizacji projektów. W związku
z powyższym konieczne było opracowanie nowych harmonogramów realizacji
i finansowania zadań.
Ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej
z uzyskaniem zapewnienia finansowania w latach kolejnych oraz wyborem
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konieczne
było odstąpienie od realizacji zadań w roku 2018. Cały zakres rzeczowy
projektów wykonany będzie w latach 2019-2020, a co za tym idzie również
i wydatkowanie środków nastąpi w tych latach.
 kwota 1.000 zł, decyzją Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
listopada 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych
(w części 85/06) na 2018 r.
Ze względu na brak możliwości rozpoczęcia realizacji projektów z programu
Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA środki zaplanowane na działania
informacyjne w ramach projektów (ogłoszenia w prasie lokalnej) oraz
tłumaczenia dokumentów nie zostały wydatkowane w bieżącym roku.
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Wydatki majątkowe na finansowanie i współfinansowanie programów ze
środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
§ 6061 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 344.136 zł
wykonanie: 344.135,86 zł tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 344.136 zł, wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 8 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/IP6.4143.3.509.2018.MF.FBW GRANICE.4473 z dnia 11 października 2018
r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 459 Wojewody Lubelskiego z dnia 11
października 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu
nr PL/2018/PR/0042 pn. „Modernizacja systemów blokady przejścia - zapory
antyterrorystyczne w dpg Hrebennem”, realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrumentu na rzecz Wsparcia
Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wizna lata 2014-2020, dla jednostki
realizującej, tj.: Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki z rezerwy celowej poz. 8 zaplanowane w wysokości 344.136 zł zostały
wydatkowane w kwocie 344.135,86 zł na pokrycie kosztów zakupu zapory
antyterrorystycznej w Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem” w ramach
programu Modernizacji systemów blokady przejścia.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,14 zł wynikające z rozliczenia końcowego
zadania nie zostały nieprzekazane do wysokości planu.
§ 6062 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 114.712 zł
wykonanie: 114.711,95 zł tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 114.712 zł, wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 8 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/IP6.4143.3.509.2018.MF.FBW GRANICE.4473 z dnia 11 października 2018
r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 459 Wojewody Lubelskiego z dnia 11
października 2018 r. na pokrycie kosztów projektu nr PL/2018/PR/0042 pn.
„Modernizacja systemów blokady przejścia - zapory antyterrorystyczne w dpg
Hrebennem”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrumentu na rzecz Wsparcia Finansowego
w zakresie Granic Zewnętrznych i Wizna lata 2014-2020, dla jednostki realizującej,
tj.: Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.
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Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki z rezerwy celowej poz. 8 zaplanowane w wysokości 114.712 zł zostały
wydatkowane w kwocie 114.711,95 zł na pokrycie kosztów zakupu zapory
antyterrorystycznej w Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem” w ramach
programu Modernizacji systemów blokady przejścia.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,05 zł wynikające z rozliczenia końcowego
zadania nie zostały nieprzekazane do wysokości planu.
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rozdział 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego
plan wg ustawy budżetowej: 4.861.000 zł
plan po zmianach: 6.297.187 zł
wykonanie: 6.280.515,75 zł tj. 99,74% planu
Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Lublinie.
W 2018 r. na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki wykorzystano środki w kwocie
6.280.515,75 zł, które przeznaczone zostały na:
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 4.759.000 zł
plan po zmianach: 4.711.187 zł
wykonanie: 4.695.080,44 zł tj. 99,66% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 47.813 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73, decyzją Nr 205
Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na
sfinansowanie dodatków za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych, wraz z pochodnymi, za okres od 1 lipca 2018 r. do
31 grudnia 2018 r., dla osób zatrudnionych na stanowiskach inspektorów
Inspekcji Transportu Drogowego w WITD w Lublinie - kwota 61.187 zł,
2. zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 109.000 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 164 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 maja 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w § 6060 - kwota 3.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 592 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2018
r. z jednoczesnym zwiększeniem w § 6060 - kwota 106.000 zł.
Omówienie wydatków
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.558,19 zł (99,99% planu),
z przeznaczeniem na świadczenia BHP (zakup składników umundurowania,
ekwiwalent za pranie umundurowania, napoje regenerujące, okulary korekcyjne,
zakup rękawic ochronnych)
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 4.640.522,25 zł (99,65% planu), z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 etatów – 356.499,09 zł,
 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej - 40 etatów –
2.356.935,47 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196.483,27 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – 547.337,40 zł,
 wynagrodzenie bezosobowe – 6.528 zł,
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 pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup
energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakup usług zdrowotnych, remontowych,
komunalnych, transportowych, porządkowych, pocztowych, obsługa prawna
i serwisowa, badania techniczne i remonty pojazdów służbowych, zakup usług
telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe
krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, koszty
postępowania sądowego, odpisy na PFRON i ZFŚS – 1.176.739,02 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 16.106,56 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 5.929,56 zł, z tego z rezerwy
celowej poz. 73 –5.518,30 zł,
 blokadę wydatków w kwocie 10.177 zł na podstawie Decyzji Nr 9 Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok). Środki pochodzące
z rezerwy celowej poz. 73 przeznaczone były na sfinansowanie dodatków
za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych, wraz z pochodnymi, za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia
2018 r., dla osób zatrudnionych na stanowiskach inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego w WITD w Lublinie.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 73
Środki w kwocie 61.187 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 73 przeznaczone
zostały na sfinansowanie dodatków za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych, wraz z pochodnymi, za okres od 1 lipca 2018 r. do
31 grudnia 2018 r., dla osób zatrudnionych na stanowiskach inspektorów Inspekcji
Transportu Drogowego w WITD w Lublinie.
Powyższe środki zostały wykorzystane w wysokości 45.091,70 zł na dodatki
i pochodne od dodatków za pracę w porze nocnej oraz godziny nadliczbowe
inspektorów od miesiąca lipca od grudnia br.
Niewykorzystane środki w kwocie 16.095,30 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu 5.918,30 zł,
 blokadę wydatków w kwocie 10.177 zł na podstawie Decyzji Nr 9 Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok). Wykorzystanie
przyznanych środków w pełnej wysokości nie było możliwe z powodu absencji
chorobowych pracowników, urlopów oraz ustawowych limitów w zakresie
godzin nadliczbowych.
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rozdział 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 102.000 zł
plan po zmianach: 1.586.000 zł
wykonanie: 1.585.435,31 zł, tj. 99,96% planu
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 102.000 zł
plan po zmianach: 1.586.000 zł
wykonanie: 1.585.435,31 zł, tj. 99,96% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.484.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG2.4143.3.58.2018.MF.695 z dnia 29 marca 2018 r.
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 91 Wojewody Lubelskiego z dnia 11
kwietnia 2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup czterech
sztuk wag przenośnych do ważenia pojazdów wraz z wyposażeniem” - kwota
100.000 zł,
2. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 1.278.000 zł, z tego:
 decyzją Nr 164 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 maja 2018 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 1 zestawu (2 szt.) wag
przenośnych
do ważenia
pojazdów
wraz
z
wyposażeniem
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących - kwota 3.000 zł,
 decyzją Nr 254 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 lipca 2018 r.
z przeznaczeniem na zakup 5 samochodów specjalistycznych do kontroli
drogowej, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 60003, § 2210 kwota 1.275.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 592 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada
2018 r. z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów osobowych,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących - kwota 106.000 zł.
Omówienie wydatków
W 2018 r. zaplanowane środki w łącznej kwocie 1.586.000 zł zostały wykorzystane w
kwocie 1.585.435,31 zł na:
 zakup 1 zestawu wag przenośnych do ważenia pojazdów wraz z wyposażeniem
– kwota 66.357,27 zł,
 zakup 2 zestawów wag przenośnych do ważenia pojazdów wraz
z wyposażeniem – 132.714,54 zł (w tym z rez. cel. Poz. 59 – 100.000 zł),
 zakup 5 samochodów specjalistycznych do kontroli drogowej – 1.267.802,50 zł,
 zakup 2 samochodów osobowych – 118.561 zł,
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Niewykorzystane środki w kwocie 564,69 zł stanowią środki pochodzące z ustawy
budżetowej nieprzekazane do wysokości planu z powodu oszczędności
przetargowych.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
Środki w kwocie 100.000 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 59 zostały
wykorzystane w całości na dofinansowanie zadania „Zakup czterech sztuk wag
przenośnych do ważenia pojazdów wraz z wyposażeniem”.
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rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 35.635.685,05 zł
wykonanie: 35.549.049,08 zł, tj. 99,76% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.617.023 zł
wykonanie: 1.617.023 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.617.023 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr M MF/FG5.4143.3.29.2018.MF.2262 z dnia
13 lipca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 281 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 lipca 2018 r. - kwota 214.500 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.2.2018.MF.2362 z dnia 25 lipca
2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 298 Wojewody Lubelskiego z dnia
1 sierpnia 2018 r. - kwota 357.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.43.2018.MF.2761 z dnia 23
sierpnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 348 Wojewody Lubelskiego z dnia
28 sierpnia 2018 r. - kwota 310.310 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.129.2018.MF.5295 z dnia
13 grudnia 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 684 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r. – kwota 117.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.132.2018.MF.5308 z dnia
21 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 706 Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 grudnia 2018 r. – kwota 618.213 zł,
z przeznaczeniem dla gmin na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków
klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 4
Na realizację zadań zawartych w wojewódzkim programie usuwania skutków klęsk
żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie
miały miejsce w latach ubiegłych, przeznaczono środki w kwocie 1.617.023 zł,
pochodzące z rezerwy celowej poz. 4.
Dotacja przeznaczona została dla następujących gmin:
 gminy Stary Zamość na zadania:
 „Remont drogi gminnej nr 110204L od km 0+000 do km 0+870
w miejscowości Wierzba, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” - plan 214.500 zł, wykonanie 214.500 zł,
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 „Remont drogi gminnej nr 110216L od km 1+300 do km 1+700w
miejscowości Chomęciska Małe, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 117.000 zł, wykonanie 117.000 zł,
 gminy Turobin na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 113301L od km
1+000 do km 2+500 w miejscowości Żurawie, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – plan 357.000 zł, wykonanie
357.000 zł,
 gminy Susiec na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 111710L od km 0+400
do km 1+030 w miejscowości Kunki i Łasochy, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.” – plan w kwocie 310.310 zł,
310.310 wykonanie zł,
 gminy Borki na zadania:
 „Remont drogi gminnej nr 102279L
w miejscowości Maruszewiec
Pofolwarczny od km 0+000 do km 0+463 uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 278.996 zł,
wykonanie 278.996 zł,
 „Remont drogi gminnej nr 102119L od km 1+550,00 do km 2+050,00
w miejscowości Krasew uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 339.217 zł, wykonanie 339.217 zł,
Dotacja została wykorzystana w całości. W 4 gminach zrealizowano 6 zadań. Łącznie
gminy wykonały remonty 4,363 km dróg gminnych uszkodzonych wskutek
gwałtownych spływów wód opadowych w latach 2014, 2015 i 2017.
Wkład własny samorządów gminnych wyniósł 528.815,35 zł, co stanowiło 24,64%
całkowitych kosztów zadania.
§ 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.832.306 zł
wykonanie: 1.832.306 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 o łączną kwotę 1.832.306 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.2.2018.MF.2362 z dnia 25 lipca
2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 298 Wojewody Lubelskiego z dnia
1 sierpnia 2018 r. - kwota 518.170 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.132.2018.MF.5308 z dnia
21 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 706 Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 grudnia 2018 r. – kwota 1.314.136 zł,
z przeznaczeniem dla gmin na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków
klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 4
Na realizację zadań zawartych w wojewódzkim programie usuwania skutków klęsk
żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie
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miały miejsce w latach ubiegłych, przeznaczono środki w kwocie 1.832.306 zł,
pochodzące z rezerwy celowej poz. 4.
Dotacja przeznaczona została dla następujących powiatów:
 powiatu biłgorajskiego na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi
powiatowej nr 2902L km 13+970 w miejscowości Żurawie, uszkodzonego
w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – plan 193.038 zł,
wykonanie 193.038 zł,
 powiatu zamojskiego na zadania:
 „Remont drogi powiatowej nr 3252L od km 10+467 do km 10+525, od km
10+635 do km 12+059 w miejscowości Hutki, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 325.132 zł,
wykonanie 325.132 zł,
 „Remont drogi powiatowej nr 3233L od km 10+970 do km 13+490
w miejscowościach Grabowczyk i Grabowiec uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. - etap I” – plan 647.264,
wykonanie 647.264 zł,
 „Remont drogi powoatowej nr 3233L Uchanie - Grabowiec od km8+090 do
km 8+380, od km 8+740 do km 10+970 w miejscowościach Ornatowice
i Grabowczyk uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych
w 2017 r. - etap II” – plan 666.872 zł, wykonanie 666.872 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości. Powiat biłgorajski wykonał remont mostu
w ciągu drogi powiatowej uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2014 r. Powiat zamojski zrealizował 3 zadania – wyremontował łącznie
6.522 km dróg powiatowych zniszczonych w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 roku.
Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 458.128,85 zł, co
stanowiło 20% całkowitych kosztów zadania.
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Wydatki majątkowe
§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 24.064.147,05 zł
wykonanie: 23.977.511,08 zł, tj. 99,64% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 24.064.147,05 zł
wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4, z tego:
z przeznaczeniem na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub
przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, w łącznej kwocie 300.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.84.2018.MF.1739 z dnia
13 czerwca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 223 Wojewody Lubelskiego
z dnia 22 czerwca 2018 r. - kwota 300.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z programem ochrony wąwozów
lessowych przed erozją w łącznej kwocie 4.883.482,05 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.84.2018.MF.1739 z dnia
13 czerwca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 223 Wojewody Lubelskiego
z dnia 22 czerwca 2018 r. - kwota 1.898.646 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.85.2018.MF.1875 z dnia
14 czerwca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 247 Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 lipca 2018 r. - kwota 1.480.176,05 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.98.2018.MF.1982 z dnia
28 czerwca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 247 Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 lipca 2018 r. - kwota 980.936 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.123.2018.MF.2200 z dnia
10 lipca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 258 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 lipca 2018 r. - kwota 250.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.124.2018.MF.2205 z dnia
10 lipca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 258 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 lipca 2018 r. - kwota 88.724 zł,
 Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.193.2018.MF.3465 z dnia
8 października 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 492 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 października 2018 r. – kwota 185.000 zł.
z przeznaczeniem na usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze
komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach
ubiegłych w łącznej kwocie 18.880.665 zł, z tego:
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 decyzją Ministra Finansów Nr M MF/FG5.4143.3.29.2018.MF.2262 z dnia
13 lipca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 281 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 lipca 2018 r. - kwota 1.143.052 zł,
 Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.2.2018.MF.2362 z dnia 25 lipca 2018
roku, wprowadzona decyzją 298 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia
2018 r. - kwota 2.249.800 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.155.2018.MF.2777 z dnia
18 sierpnia 2018 roku, wprowadzona decyzją Nr 335 Wojewody Lubelskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 r. - kwota 3.744.634 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.43.2018.MF.2761 z dnia 23
sierpnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 348 Wojewody Lubelskiego z dnia
28 sierpnia 2018 r. - kwota 221.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.163.2018.MF.3010 z dnia 24
sierpnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 348 Wojewody Lubelskiego z dnia
28 sierpnia 2018 r. - kwota 3.094.048 zł,
 Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.192.2018.MF.3463 z dnia
8 października 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 492 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 października 2018 r. – kwota 93.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.129.2018.MF.5295 z dnia
13 grudnia 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 684 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r. – kwota 1.875.451 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.272.2018.MF.5191 z dnia
10 grudnia 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 684 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r. – kwota 190.860 zł,
 Ministra Finansów Nr MF/FG5.4143.3.132.2018.MF.5308 z dnia 21 grudnia
2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 706 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
grudnia 2018 r. – kwota 1.579.845 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.278.2018.MF.5242 z dnia
17 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 709 Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 grudnia 2018 r. – kwota 956.269 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.298.2018.MF.5383 z dnia
27 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 712 Wojewody Lubelskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r. - kwota 1.702.202 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.319.2018.MF.5514 z dnia
27 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 712 Wojewody Lubelskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r. - kwota 1.964.305 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.334.2018.MF.5597 z dnia
27 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 712 Wojewody Lubelskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r. - kwota 66.199 zł.
Wykorzystanie rezerwy poz. 4
W 2018 r., powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 4 w łącznej kwocie
23.977.511,08 zł przeznaczone zostały na realizację zadań własnych gmin związanych
z usuwaniem skutków klęski żywiołowych.
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Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym
zdarzeniom, dotacja w kwocie 300.000 zł została przeznaczona dla gminy Niemce na
zadanie pn. „Likwidacja osuwiska przy ul. Nad Ciemięgą w miejscowości Jakubowice
Konińskie Kolonia w km rzeki Ciemięgi od 14+450,00 do km 14+310,00” - plan
300.000 zł, wykonanie 300.000 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości.
Na realizację zadań związanych z programem ochrony wąwozów lessowych przed
erozją, dotacja w łącznej kwocie 4.883.482,05 zł została przeznaczona dla:
 gminy Chodel na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113489L od km 0+596 do km 1+160 w
miejscowości Świdno” – plan 134.894 zł, wykonanie 134.894 zł,
 gminy Dzierzkowice na zdanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108680L od km 2+425 do km 2+690 w
miejscowości Dzierzkowice – Zastawie” – plan 77.000 zł, wykonanie 77.000 zł,
 gminy Frampol na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 115135L od km 0+050 do km 0+700 w
miejscowości Smoryń” – plan 105.000 zł, wykonanie 105.000 zł,
 gminy Goraj na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 115106L od km 0+000 do km 0+580 w
miejscowości Goraj” – plan 193.000 zł, wykonanie 193.000 zł,
 gminy Niemce na zadanie pn. „Utwardzenie dna i skarp wąwozu lessowego w
ciągu drogi gminnej nr 112558L w miejscowości Łagiewniki od km 0+072 do
km 0+260 i od km 0+326 do km 1+142,22” – plan 617.000 zł, wykonanie
617.000 zł,
 gminy Szastarka na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118014L Blinów Pierwszy – Gościniec
Brzozowski od km 1+713 do km 1+996 w miejscowości Blinów Pierwszy” –
plan 76.000 zł, wykonanie 76.000 zł,
 gminy Tomaszów Lubelski na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie
wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 127526L od km 0+200 do km
0+831 w miejscowości Szarowola” – plan 476.000 zł, wykonanie 476.000 zł,
 gminy Trzeszczany na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 011053L od km 0+180 do km 0+350 w
miejscowości Nieledew” – plan 69.000 zł, wykonanie 69.000 zł,
 gminy Wilków na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113482L od km 2+580 do km 3+050 w
miejscowości Podgórz” – plan 150.752 zł, wykonanie 148.679,15 zł,
 gminy Chrzanów na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108849L od km 0+000 do km 0+225 w
miejscowości Chrzanów Pierwszy” – plan 58.000 zł, wykonanie 58.000 zł,
 gminy Horodło na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+270 w
miejscowości Horodło” – plan 262.000 zł, wykonanie 262.000 zł,
 gminy Końskowola na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124006L od km 0+210,00 do km 0+650,00
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oraz od km 0+685,00 do km 0+785,00 w miejscowości Stary Pożóg” – plan
118.015,05 zł, wykonanie 118.015,05 zł,
gminy Krynice na zadanie pn. „Utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego
w ciągu drogi gminnej nr 112065L od km 0+105 do km 0+315 w miejscowości
Budy” – plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł,
gminy Modliborzyce na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113557L od km 0+000 do km 0+200 w
miejscowości Wierzchowiska Pierwsze” – plan 44.900 zł, wykonanie 44.900 zł,
gminy Rachanie na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112095L od km 0+000 do km 0+650 w
miejscowości Grodysławice Kolonia” – plan 313.261 zł, wykonanie 313.261 zł,
gminy Radecznica na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116153L od km 0+772 do km 1+272 w
miejscowości Gorajec Zastawie” – plan 138.000 zł, wykonanie 138.000 zł,
gminy Stary Zamość na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów
lessowych w ciągu drogi gminnej nr 110217L od km 0+090 do km 0+200 i od
km 0+275 do km 0+479 w miejscowości Wierzba” – plan 91.000 zł, wykonanie
91.000 zł,
gminy Turobin na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114966L od km 0+000 do km 0+250, od
km 0+340 do km 0+650, od km 0+800 do km 1+040, od km 1+090 do km
1+600 w miejscowości Żurawie” – plan 335.000 zł, wykonanie 335.000 zł,
gminy Bychawa na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów
lessowych w ciągu drogi gminnej nr 112543L od km 0+017 do km 0+052, od
km 0+094 do km 0+145, od km 0+450 do km 0+570 oraz od km 0+647 do km
0+734 w miejscowościach Leśniczówka i Łęczyca” – plan 122.000 zł,
wykonanie 122.000 zł,
gminy Krzczonów na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107273L od km 0+650 do km 1+050 w
miejscowości Krzczonów”- plan 210.055 zł, wykonanie 210.055 zł,
gminy Strzyżewice na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112496L od km 0+065 do km 0+425 w
miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice” – plan 312.000 zł, wykonanie
312.000 zł,
gminy Sułów na zadanie pn. „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed
erozją w ciągu drogi gminnej nr 116324L od km 0+600 do km 1+000 w
miejscowości Sułowiec” – plan 71.000 zł, wykonanie 71.000 zł,
gminy Ulhówek na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112088L od km 0+000 do km 0+200 w
miejscowości Rzeplin” – plan 96.000 zł, wykonanie 96.000 zł,
gminy Urzędów na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118001L od km 2+860 do km 3+160 w
miejscowości Góry” – plan 169.881 zł, wykonanie 169.881 zł,
gminy Gorzków na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110075L km 0+004 do km 0+430 w
miejscowości Bobrowe” – plan 111.000 zł, wykonanie 111.000 zł,
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 gminy Wąwolnica na zadanie pn. „Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi
gminnej nr 112831L od km 0+110 do km 0+665 w miejscowości Wąwolnica” –
plan 139.000 zł, wykonanie 139.000 zł,
 gminy Kazimierz Dolny na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie
wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112826L od km 0+320 do km
0+555 w miejscowości Bochotnica” – plan 88.724 zł, wykonanie 88.724 zł,
 gminy Piaski na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105691L od km 0+000 do km 0+430 w
miejscowości Kozice Górne” - plan 185.000 zł, wykonanie 185.000 zł,
Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.881.409,20 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.072,85 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
Na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce
w latach ubiegłych, dotacja w łącznej kwocie 18.880.665 zł, została przeznaczona dla:
 gminy Chodel na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 108246L od km 1+800 do km 2+650 w
miejscowości Zosinek, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2016 r.” – plan 131.000 zł, wykonanie 131.000 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 108245L od km 0+000 do km 0+980, od km
2+600 do km 2+620 i od km 5+118 do km 6+080 w miejscowości Ratoszyn
Drugi, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016
r.” – plan 533.000 zł, wykonanie 533.000 zł,
 gminy Dzierzkowice na zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 108688L od
km 1+090 do km 1+190, od km 1+520 do km 1+640 i od km 1+750 do km
2+030 w miejscowości Dzierzkowice – Wola, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.” – plan 104.000 zł, wykonanie
104.000 zł,
 gminy Kamionka na zadania:
 „Przebudowa drogi gminnej nr 120794L od km 0+002,9 do km 1+367,9 w
miejscowości Kozłówka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 325.000 zł, wykonanie 325.000 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 103248L od km 3+970 do km 4+600 w
miejscowości Bratnik, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł,
 gminy Wilkołaz na zadania:
 „Przebudowa drogi gminnej nr 118004L od km 0+017 do km 0+992 w
miejscowości Wilkołaz Pierwszy, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 407.000 zł, wykonanie 407.000 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 108330L od km 2+875 do km 3+355,40 w
miejscowości Obroki uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 190.860 zł, wykonanie 190.860 zł,
 gminy Zakrzówek na zadania:
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 „Odbudowa drogi gminnej nr 108359L od km 4+200 do km 4+480 w
miejscowości Zakrzówek, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2015 r.” – plan w kwocie 113.000 zł, wykonanie 113.000 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 108367L od km 0+000 do km 0+770 w
miejscowości Zakrzówek, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2018 r.” – plan 299.249 zł, wykonanie 299.249 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 108356L od km 1+288 do km 2+203 w
miejscowościach Sulów i Góry, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2017 r.” – plan 420.000 zł, wykonanie 420.000 zł,
gminy Żmudź na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 122309L od km
0+007 do km 0+200 w miejscowości Leszczany Drugie, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.” – plan w kwocie 63.052 zł,
wykonanie 63.052 zł,
gminy Batorz na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 109069L od km 0+000 do km 0+700 w
miejscowości Węglinek, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 184.700 zł, wykonanie 184.700 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 008701L od km 5+154 do km 5+504 w
miejscowości Węglinek zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 111.700 zł, wykonanie 111.700 zł,
gminy Godziszów na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 113531L od km 0+000 do km 2+290 w
miejscowości Rataj Ordynacki, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2017 r.” – plan 790.000 zł, wykonanie 790.000 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 113510L od km 0+012 do km 1+912 w
miejscowości Godziszów Drugi zniszczonej przez gwałtowny spływ wód
opadowych w 2017 r.” – plan 403.846 zł, wykonanie 403.846 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej 113511L od km 0+260 do km 0+457 w
miejscowości Godziszów Drugi, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 66.199 zł, wykonanie 66.199 zł,
gminy Goraj na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 109157L od km 1+855 do km 2+219 w
miejscowości Majdan Abramowski, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2016 r.” – plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł,
 „Przebudowa dróg gminnych nr 113318L od km 0+520 do km 1+060 oraz nr
113321L od km 0+531 do km 0+791 w obrębie ich skrzyżowania w
miejscowości Hosznia Ordynacka , uszkodzonych w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2016 r.” – plan 228.350 zł, wykonanie 228.350 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 113327L od km 0+000 do km 0+704 i od km
0+770 do km 0+860 w miejscowości Kondraty, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.” – plan 333.389 zł,
wykonanie 333.389 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 113337L od km 0+840 do km 1+150 w
miejscowości Średniówka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2018 r.” – plan 66.628 zł, wykonanie 66.628 zł,
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 gminy Komarów – Osada na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 0+725 do km 1+500 w
miejscowości Komarów-Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2017 r.” – plan 376.000 zł, wykonanie 376.000 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 110934L od km 1+500 do km 1+702 w
miejscowości Komarów-Osada, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2017 r.” – plan 112.946 zł, wykonanie 112.946 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 110961L od km 0+000 do km 1+279 w
miejscowościach Tomaszówka i Kadłubiska, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 731.623 zł,
wykonanie 731.623 zł,
 gminy Krynice na zadania:
 „Przebudowa drogi gminnej nr 111550L od km 0+000 do km 0+150 w
miejscowości Krynice, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2014 r.” – plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 111550L od km 0+150 do km 0+350 w
miejscowości Krynice uszkodzonej wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2014 r.” – plan 149.000 zł, wykonanie 149.000 zł,
 gminy Modliborzyce na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 113558L od km 0+000 do km 0+500 w
miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 296.863 zł,
wykonanie 296.863 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 109066L od km 1+000 do km 2+050 w
miejscowości Antolin, uszkodzonej wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” plan 459.927 zł, wykonanie 459.927 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 108728L od km 1+460 do km 1+960 w
miejscowości Dąbie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 319.457 zł, wykonanie 319.457 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej 108740L od km 1+050 do km 1+550 w
miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” - -plan 301.075 zł,
wykonanie 301.075 zł,
 gminy Tyszowce na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 111507L od km 0+000 do km 0+410 w
miejscowości Czartowczyk, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2016 r.” – plan 142.205 zł wykonanie 142.205 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 111507L od km 0+610 do km 1+208 w
Czartowczyku uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w roku 2014 i 2016” – plan 197.473 zł, wykonanie 197.473 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 111542L od km 0+010 do km 0+819 w
Mikulinie uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w
2016 r.” – plan 187.207 zł, wykonanie 187.207 zł,
 gminy Wysokie na zadania:

124

















 „Przebudowa drogi gminnej nr 107322L od km 0+010 do km 0+710 w
miejscowości Maciejów Nowy, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 220.032 zł, wykonanie 220.032
zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 107303L od km 1+610 do km 2+243 w
miejscowości Guzówka uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 369.363 zł, wykonanie 369.363 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 107297L od km 0+038 do km 1+037 w
miejscowości Radomirka uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2016 r.” – plan 592.637 zł, wykonanie 592.637 zł,
gminy Biszcza na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109405L od km
0+000 do km 1+275 w miejscowości Bukowina, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 762.000 zł, wykonanie
762.000 zł,
gminy Borki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102282L od km
0+340 do km 0+730 w miejscowości Nowiny, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 140.000 zł, wykonanie
140.000 zł,
gminy Dołhobyczów na zadania:
 „Przebudowa drogi gminnej nr 111386L od km 0+100 do km 1+130 w
miejscowości Oszczów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 431.000 zł, wykonanie 351.238,26 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 111370L od km 1+870,00 do km 2+270,00,
od km 2+370,00 do km 4+020,00 w miejscowości Horoszczyce,
uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” - plan 480.000 zł, wykonanie 475.198,62 zł,
gminy Telatyn na zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 111698L od km
0+650 do km 0+900 i od km 1+160 do km 1+870 wraz z przepustem w km
1+280 w miejscowości Radków Kolonia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 718.000 zł, wykonanie 718.000 zł,
gminy Tomaszów Lubelski na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
111757L od km 0+303 do km 1+327 i od km 2+111 do km 2+654 w
miejscowości Typin, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2016 r.” – plan 1.436.634 zł, wykonanie 1.436.634 zł,
gminy Zakrzew na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107363L od km
0+000 do km 0+805 w miejscowości Tarnawka Pierwsza, uszkodzonej w
wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.” – plan 257.000 zł,
wykonanie 257.000 zł,
gminy Fajsławice na zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 126011L od km
0+123 do km 0+538 w miejscowości Fajsławice, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 127.000 zł, wykonanie
127.000 zł,
gminy Sułów na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 110156L od km 0+000 do km 0+500 w
miejscowości Deszkowice Drugie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
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spływu wód opadowych w 2014 r.” – plan 94.000 zł, wykonanie 94.000
zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 110144L od km 0+400 do km 0+750 w
miejscowości Rozłopy zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód
roztopowych w 2017 r.” – plan 73.472 zł, wykonanie 73.472 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 110126L od km 0+400 do km 0+880 w
miejscowości Rozłopy zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 87.936 zł, wykonanie 87.936 zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 110141Lod km 0+000 do km 0+250 w
miejscowości Źrebce zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 52.592 zł, wykonanie 52.592 zł,
gminy Adamów pow. Zamojski na zadanie pn. „odbudowa drogi gminnej nr
010829L od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650do km 1+520 w
miejscowości Adamów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2015 r.” – plan 1.174.000 zł, wykonanie 1.174.000 zł,
gminy Borzechów na zadania:
 „Odbudowa drogi nr 2249L od km 1+831 do km 2+667 w
miejscowościach Kępa Kolonia i Łopiennik, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – plan 1.101.000 zł,
wykonanie 1.101.000 zł,
 „Przebudowa drogi nr 2249L Kępa Kolonia - Łopiennik - Skorczyce na
odcinku od km 3+518 do km 4+058 zniszczonej przez gwałtowny spływ
wód opadowych w 2014 r.” – plan 565.084 zł, wykonanie 565.084 zł,
gminy Chrzanów na zadania:
 „Odbudowa drogi gminnej nr 108775L od km 0+842 do km 1+532 w
miejscowości Chrzanów Trzeci, uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2016 r.” – plan 235.000 zł, wykonanie 235.000
zł,
 „Odbudowa drogi gminnej nr 108844L w miejscowości Chrzanów
Pierwszy od km 0+640 do km 1+490 i od km 2+150 do km 2+290,
uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.”
– plan 585.480 zł, wykonanie 585.480 zł,
gminy Leśniowice na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104967L od
km 0+000 do km 1+565 w miejscowościach Sielec, Kumów Majoracki i
Kumów Plebański, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 584.048 zł, wykonanie 584.048 zł,
gminy Frampol na zadania:
 „Przebudowa drogi gminnej nr 109222L od km 0+320 do km 0+459 i od
km 0+533 do km 0+950 w miejscowości Chłopków, uszkodzonej w
wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 93.000
zł, wykonanie 93.000 zł,
 „Przebudowa drogi gminnej nr 113364L od km 0+000 do km 0+600 w
miejscowości Wola Radzięcka uszkodzonej w wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 139.291 zł, wykonanie 139.291
zł,
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„Przebudowa drogi gminnej 109214L od km 3+541 do km 3+891 w
miejscowości Smoryń uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2017 r.” – plan 77.347 zł, wykonanie 77.347 zł.
Dotacja została wykorzystana w łącznej kwocie 18.796.101,88 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 84.563,12 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu dla gminy Dołhobyczów.
W 2018 roku w ramach realizacji powyższych zadań w § 6330 łącznie wykonano:
 odbudowę 41,529 km dróg gminnych, uszkodzonych wskutek powodzi oraz
gwałtownych spływów wód opadowych w latach 2014 – 2018.
 zabezpieczenie przeciwerozyjne wąwozów lessowych o łącznej długości 15,155
km w ciągach dróg gminnych.
Wkład własny samorządów gminnych wyniósł 8.551.051,51 zł, co stanowiło 26,29%
całkowitych kosztów zadania.
§ 6430 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 8.122.209 zł
wykonanie: 8.122.209 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 8.122.209 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4, z tego:
z przeznaczeniem na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub
przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, w łącznej kwocie 100.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.84.2018.MF.1739 z dnia
13 czerwca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 223 Wojewody Lubelskiego z
dnia 22 czerwca 2018 r. - kwota 100.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z programem ochrony wąwozów
lessowych przed erozją w łącznej kwocie 717.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.85.2018.MF.1875 z dnia
14 czerwca 2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 247 Wojewody Lubelskiego z
dnia 4 lipca 2018 r. - kwota 186.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.172.2018.MF.3198 z dnia
11 września 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 410 Wojewody Lubelskiego z
dnia 21 września 2018 r. - kwota 531.000 zł.
z przeznaczeniem na usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze
komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach
ubiegłych w łącznej kwocie 7.305.209 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7.4143.3.2.2018.MF.2362 z dnia 25 lipca
2018 roku, wprowadzoną decyzją Nr 298 Wojewody Lubelskiego z dnia
1 sierpnia 2018 r. - kwota 338.000 zł,
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 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.173.2018.MF.3202 z dnia
11 września 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 410 Wojewody Lubelskiego z
dnia 21 września 2018 r. - kwota 3.300.230 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.278.2018.MF.5242 z dnia
17 grudnia 2018 r., wprowadzona decyzją Nr 709 Wojewody Lubelskiego z
dnia 27 grudnia 2018 r. – kwota 891.202 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.319.2018.MF.5514 z dnia
27 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 712 Wojewody Lubelskiego z
dnia 28 grudnia 2018 r. – kwota 751.232 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.334.2018.MF.5597 z dnia
27 grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 712 Wojewody Lubelskiego z
dnia 28 grudnia 2018 r. – kwota 2.024.545 zł.
Wykorzystanie rezerwy poz. 4
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 4 w łącznej kwocie
8.122.209 zł przeznaczone zostały na realizację zadań własnych powiatów związanych
z usuwaniem skutków klęski żywiołowych.
Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym
zdarzeniom, dotacja w łącznej kwocie 100.000 zł została przeznaczona dla:
 powiatu lubelskiego na wykonanie dokumentacji dla zadania związanego z
likwidacją osuwiska pn. „Zabezpieczenie osuwiska nasypu drogi powiatowej nr
2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin od km 596+540 do km 597+390
w m. Piotrawin I i Panieńszczyzna, gmina Jastków” – plan 100.000 zł,
wykonanie 100.000 zł.
Środki zostały wykorzystane w całości.
Na realizację zadań związanych z programem ochrony wąwozów lessowych przed
erozją, dotacja w łącznej kwocie 717.000 zł została przeznaczona dla:
 powiatu kraśnickiego na zadanie pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie
wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 2736L od km 1+111 do km
1+591 w m. Stróża Kolonia i Karpiówka, gmina Kraśnik” – plan 186.000 zł,
wykonanie 186.000 zł,
 powiatu hrubieszowskiego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie dna i
odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej nr 3446L od km
2+000,00 do km 2+530,00 i od km 2+580,00 do km 2+900,00 w
miejscowościach Honiatyn i Oszczów, gmina Dołhobyczów” – plan 531.000 zł,
wykonanie 531.000 zł.
Środki zostały wykorzystane w całości.
Na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce
w latach ubiegłych, dotacja w łącznej kwocie 7.305.209 zł, została przeznaczona dla:
 powiatu krasnostawskiego na zadania:
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 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3119L od km 0+180 do km 1+360 w
miejscowości Gliniska, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2014 r.” – plan 338.000 zł, wykonanie 338.000 zł,
 „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3119L w
km 0+017, zniszczonego w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych
w 2014 r.” – plan 292.564, wykonanie 292.564 zł,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3112L od km 3+720 do km 4+570 w
miejscowości Joanin, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2014 r.” – plan 598.638 zł, wykonanie 598.638 zł,
 powiatu kraśnickiego na zadania:
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L od km 17+904 do km 21+759 w
miejscowości Wilkołaz Drugi, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2017 r.” – plan 1.200.000 zł, wykonanie 1.200.000 zł,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2249L Kolonia Kępa - Skorczyce od km
4+705 do km 8+024 w miejscowościach Leszczyna i Skorczyce w gminie
Urzędów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w
2017 r.” – plan 958.051 zł, wykonanie 958.051 zł,
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2705L Liśnik Duży - Księżomierz od km
0+597 do km 3+737 w gminie Gościeradów uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.” – plan 878.726 zł,
wykonanie 878.726 zł,
 powiatu lubelskiego na zadania:
 „Odbudowa drogi powiatowej nr 2129L od km 6+517 do km 8+955,8 w
miejscowości Sobieska Wola, gmina Krzczonów i Radomirka, gmina
Wysokie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w
2014 roku” – plan 2.100.230 zł, wykonanie 2.100.230 zł,
 „Odbudowa drogi powiatowej nr 2275L od km 4+823 do km 5+126, od km
5+391 do km 5+990 w miejscowości Skrzynice Kolonia, gmina Jabłonna,
uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” –
plan 480.000 zł, wykonanie 480.000 zł,
 „Odbudowa drogi powiatowej nr 2303L od km 4+643 do km 5+153 w
miejscowości Spławy gmina Wysokie, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” – plan 271.232 zł,
wykonanie 271.232 zł,
 „Odbudowa drogi powiatowej nr 2242L od km 2+640 do km 3+040 w
miejscowości Wronów, gmina Bełżyce, uszkodzonej wyniku gwałtownego
spływu wód opadowych w 2014 r.” – plan 187.768 zł, wykonanie
187.768 zł.
Środki zostały wykorzystane w całości.
W 2018 roku w ramach realizacji powyższych zadań łącznie wykonano:
 odbudowę 16,595 km dróg powiatowych, zniszczonych wskutek powodzi
i gwałtownych spływów wód opadowych w latach 2014-2017,
 odbudowę 1 przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej, zniszczonego
wskutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku,
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 utwardzenie dna i odwodnienie 0,850 km wąwozu lessowego ciągu drogi
powiatowej,
 dokumentację na wykonanie zabezpieczenia osuwiska nasypu drogi
powiatowej.
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rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 283.000 zł
plan po zmianach: 283.000 zł
wykonanie: 276.642 zł, tj. 97,75% planu
Dotacje
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 245.000 zł
plan po zmianach: 245.000 zł
wykonanie: 240.222 zł, tj. 98,05% planu
Omówienie wydatków
Powyższa dotacja zaplanowana w kwocie 245.000 zł, została wykorzystana przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w wysokości 240.222 zł, z tego na:
1. sfinansowanie zadań z zakresu transportu wynikających z ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018, poz. 169,
z późn. zm.), w szczególności na opłacenie kosztów wydawania zaświadczeń
ADR – plan 122.000 zł, wykonanie 117.222 zł, z tego:
 koszty wydania zaświadczenia ADR oraz wtórnika zaświadczenia ADR ,
w tym na koszty związane z drukiem i czynnościami administracyjnymi
w ramach których prowadzona jest dystrybucja zaświadczeń – kwota
65.222 zł,
 koszty obsługi zadania (wynagrodzenia pracowników–– kwota 52.000 zł.
W 2018 r. wydano 1.417 sztuk zaświadczeń, koszt wydania jednego
zaświadczenia wyniósł 49,23 zł. Zaplanowana kwota na wydanie zaświadczeń
ADR lub ich wtórników nie została w pełni wykorzystana z powodu mniejszej
ilości wydanych zaświadczeń oraz niższych kosztów obsługi, w związku z
przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.
Niewykorzystane środki w kwocie 4.778 zł stanowią środki zwrócone.
2. sfinansowanie zadań z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990
z późn.zm.) – plan 123.000 zł, wykonanie 123.000 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości na sfinansowanie wynagrodzenia
2 pracowników za wykonywanie przez nich czynności:
 dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów,
 kontrola działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
w zakresie prowadzenia egzaminów,
 prowadzenie ewidencji egzaminatorów,
 analiza zdawalności egzaminowanych.
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 3050 – Zasądzone renty
plan wg ustawy budżetowej: 38.000 zł
plan po zmianach: 38.000 zł
wykonanie: 36.420 zł, tj. 95,84% planu
Zaplanowane w 2018 r., środki w kwocie 38.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie
36.420 zł na świadczenia z tytułu renty odszkodowawczej dla jednej osoby,
wynikającej z wyroku sądowego z tytułu wypadku na drodze.
Mniejsze wykonanie środków w stosunku do planu wynika z braku nowych
prawomocnych wyroków sądowych przyznających renty lub zwiększających
wysokość już zasądzonej. Niewykorzystane środki w kwocie 1.580 zł stanowią środki
nieprzekazane do wysokości planu.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
600 – Transport i łączność
Zakres zadań realizowanych w 2018 r. nie różnił się zasadniczo od realizowanego
w roku 2017 r., tj. przekazywano środki m. in.: na dopłaty do pasażerskich przewozów
autobusowych, na zadania w zakresie utrzymania oraz remontów dróg wojewódzkich,
wypłatę renty odszkodowawczej z tytułu wyroku sądowego, administrowanie
przejściami granicznymi, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz finansowanie
wydatków związanych z działalnością Wojewódzkiej Inspekcji Transportu
Drogowego w Lublinie oraz Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.
Podobnie jak w 2017 r. przekazano dotację na dofinansowanie zadań realizowanych
w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dodatkowo w 2018 r. przeznaczono
środki na dofinansowanie nowych zadań realizowanych w ramach „Rządowego
programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie
lokalnej infrastruktury drogowej”.
Zakres rzeczowy i finansowy zadań inwestycyjnych na przejściach granicznych
w 2018 r. nie odbiegał zasadniczo od realizowanego w 2017 roku i dotyczył przejść
granicznych, na których prowadzono przebudowę i modernizację.
Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły głównie doposażenia służb granicznych
w sprzęt na przejściach granicznych.
W 2018 r. finansowano nowe zadanie pn. „Modernizacja systemów blokady przejścia –
zapory antyterrorystyczne w dpg Hrebennem”, realizowane w ramach Programu
Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrumentu na rzecz Wsparcia
Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.
Ponadto, tak jak w 2017 r. finansowane były zadania Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego dotyczące pokrycia kosztów zakupu kart ADR w związku
z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011, Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
W 2018 r. podobnie jak w 2017 r. nie były ponoszone wydatki bieżące na
uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa.
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Dział 630 – Turystyka
plan wg ustawy budżetowej: 168.000 zł
plan po zmianach: 168.000 zł
wykonanie: 161.065,08 zł, tj. 95,87% planu
rozdział 63095 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 168.000 zł
plan po zmianach: 168.000 zł
wykonanie: 161.065,08 zł, tj. 95,87% planu
Dotacje
§ 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 168.000 zł
plan po zmianach: 168.000 zł
wykonanie: 161.065,08 zł, tj. 95,87% planu
Dotacja przeznaczona jest dla Samorządu Województwa Lubelskiego na realizację
zadań z zakresu turystyki wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1553 z późn. zm.).
Środki zostały wyodrębnione z dotacji zaplanowanej w 2017 r. w dziale 750, rozdział
75011 § 2210.
Omówienie wydatków
W 2018 r. środki zaplanowane w łącznej wysokości 168.000 zł, do końca roku zostały
wykorzystane w kwocie 161.065,08 zł, na pokrycie kosztów wynagrodzenia
3 pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych,
z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.548,14 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.977,33 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 25.539,61 zł.
W ramach realizacji zadań w 2018 r. wykonywane były czynności związane z:
1. przygotowaniem dokumentów pilotów, przewodników turystycznych
terenowych i miejskich do archiwizacji,
2. przyjmowaniem interesantów w sprawach dot. usług regulowanych przez
ustawę o usługach turystycznych,
3. przygotowywaniem informacji, sprawozdań i opinii dot. usług turystycznych,
4. czynności związane z aktualizacją CWOH oraz aktualizacją ewidencji obiektów
hotelarskich,
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5. wydawaniem decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wykreślenia
przedsiębiorcy z rejestru organizatorów i pośredników turystycznych,
6. czynności związane z prowadzeniem ewidencji obiektów hotelarskich,
7. czynności związane z wydaniem decyzji o uchyleniu decyzji i wykreśleniu
obiektu hotelarskiego z ewidencji obiektów hotelarskich,
8. wydaniem decyzji o potwierdzeniu zaszeregowania obiektu hotelarskiego do
określonego rodzaju kategorii,
w tym m.in.:
 dokonano 17 wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych,
 dokonano 21 zmian wpisów do rejestru organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych,
 dokonano 14 wykreśleń organizatorów szkoleń i prowadzonej przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
 przeprowadzono 66 kontroli obiektów hotelarskich,
 wydano 8 decyzji w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich.
Niewykorzystane środki w kwocie 6.934,92 zł stanowią środki zwrócone przez jst.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
630 – Turystyka
W 2017 roku wydatki na realizację zadań z zakresu turystyki wynikających z ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych, były ponoszone w dziale 750, rozdział 75011,
niemniej jednak ich zakres rzeczowy i finansowy nie uległ zmianie.
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan wg ustawy budżetowej: 5.551.000 zł
plan po zmianach: 12.947.450,61 zł
wykonanie: 10.732.694,02 zł, tj. 82,89% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 7.396.450,61 zł
wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z:
- rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 7.315.960,61 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 16 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań
wymagalnych Skarbu Państwa – kwota 1.257.669,46 zł,
 z rezerwy celowej poz. 41 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na
gospodarkę
nieruchomościami,
realizację
operatów
szacunkowych
sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych – kwota 2.009.757,64 zł,
 z rezerwy celowej poz. 47 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla
jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej
dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk – kwota 4.008.517 zł,
 z rezerwy celowej poz. 73 z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wydatków
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U, poz.
1389) - kwota 40.016,51 zł,
 z rezerwy Wojewody Lubelskiego - kwota 80.490 zł na remont dachu budynku
Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
Podstawę prawną działań w dziale 700 stanowi ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121).
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.
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rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan wg ustawy budżetowej: 5.551.000 zł
plan po zmianach 12.907.434,10 zł
wykonanie: 10.692.677,51 zł, tj. 82,84% planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 5.437.000 zł
plan po zmianach: 11.282.233,76 zł
wykonanie: 9.690.833,01 zł, tj. 85,89% planu
Powyższa dotacja celowa zaplanowana była na realizację przez Starostów zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 23 oraz art. 112-142
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do których należą
m.in.:
–gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
–wywłaszczanie nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za wywłaszczone
nieruchomości,
–regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.
Ponadto duża ilość środków wydatkowana jest w związku z tym, iż ustawa
o gospodarce nieruchomościami nakłada na starostów wykonujących zadanie
z zakresu administracji rządowej obowiązek naliczania należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu w oparciu o wykonane wyceny, tj. wycenę nieruchomości
do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wycenę nieruchomości celem
ustalenia opłaty rocznej z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu, wycenę
nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 5.845.233,76 zł
wynikała ze:
1. zwiększeń planu z rezerw celowych budżetu państwa, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 16 o łączną kwotę 1.068.265,46 zł, z tego:
- o kwotę 37.920 zł, decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia
2018 r. Nr MF/FG3.4143.3.2.2018.MF.5 wprowadzoną decyzją Nr 2
Wojewody Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. na sfinansowanie
zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie
odszkodowania wynikającego z porozumienia zawartego w dniu 30 listopada
2017 r. pomiędzy Starostą Lubelskim reprezentującym Skarb Państwa
a osobami fizycznymi,
- o kwotę 485.945 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.82.2018.MF.1435 wprowadzoną decyzją Nr 153 Wojewody
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Lubelskiego z dnia 18 maja 2018 r. na wypłatę przez Miasto Lublin
zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa, wynikającego z decyzji
Prezydenta Miasta Lublin Nr GD-NN-I.6833.136.2017 z dnia 16 kwietnia
2018 r. na rzecz osób fizycznych za nieruchomość oznaczoną jako działki: nr
198/1 o pow. 0,0260 ha, nr 173/3 o pow. 0,0603 ha, nr 1/2 o pow. 0,0302 ha
zajętą pod skrzyżowanie ul. Tomasza Zana i ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie,
o kwotę 379.362 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.126.2018.MF.2028 wprowadzoną decyzją Nr 278
Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lipca 2018 r. na uregulowanie przez
Starostwo Powiatowe w Świdniku zobowiązań z tytułu podatku od
nieruchomości za lata 2009-2013 wynikających z decyzji Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Lublinie,
o kwotę 1.370,50 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2018 r.
Nr MF/FG3.4143.3.154.2018.MF.2647 wprowadzoną decyzją Nr 319
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na
uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty
Krasnostawskiego Nr GG.683.61.2018.RZ z dnia 22 czerwca 2018 r.,
ustalającej odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nieruchomość
położoną w obrębie Wilkopole gm. Gorzków, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka: nr 662/1 o pow. 0,0243 ha, zajętą pod
część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 842 relacji: Rudnik Szlachecki
– Wysokie – Krasnystaw,
o kwotę 445,50 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.162.2018.MF.2852 wprowadzoną decyzją Nr 323
Wojewody Lubelskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na
uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty
Krasnostawskiego Nr GG.683.89.2018.RZ z dnia 29 czerwca 2018 r.,
ustalającej odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nieruchomość
położoną w obrębie Poperczyn, gm. Żółkiewka, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 446/1 o pow. 0,0077 ha oraz nr 447/1 o
pow. 0,0072 ha zajętą pod część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 842
relacji: Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw,
o kwotę 11.997 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.149.2018.MF.2570 wprowadzoną decyzją Nr 327
Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na
uregulowanie odszkodowania wynikającego z ugody z dnia 29 czerwca 2018
r. celem wypłaty przez Starostę Łęczyńskiego odszkodowania na rzecz osób
fizycznych za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 11 – Stara
Wieś Nr 298 o pow. 0,0279 ha, gm. Puchaczów,
o kwotę 21.120,66 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 4 września 2018 r.
Nr MF/FG3.4143.3.171.2018.MF.3145 wprowadzoną decyzją Nr 363
Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2018 r. na uregulowanie
odszkodowań na rzecz osób fizycznych wynikających z następujących
decyzji Starosty Krasnostawskiego:
- decyzja Nr GG.683.94.2018.RZ z dnia 27 lipca 2018 r. ustalająca
odszkodowanie w wys. 4.417 zł za nieruchomość położoną w obrębie
140

Średnia Wieś gm. Żółkiewka, oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działki Nr 676/1 o pow. 0,0171 ha i Nr 677/1 o pow.
0,01114 ha, zajętą pod część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 842
relacji: Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw,
- decyzja Nr GG.683.60.2018.RZ z dnia 27 lipca 2018 r ustalająca
odszkodowanie w wys. 457 zł za nieruchomość położoną w obrębie
Gorzów Osada gm. Gorzów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków
jako działka Nr 411/1 o pow. 0,0023 ha, zajętą pod część pasa drogowego
drogi wojewódzkiej Nr 842 relacji: Rudnik Szlachecki – Wysokie –
Krasnystaw,
- decyzja Nr GG.683.65.2018.RZ z dnia 27 lipca 2018 r. ustalająca
odszkodowanie w wys. 226,66 zł za udział w części nieruchomości (4/6)
położonej w obrębie Gorzów Osada gm. Gorzów, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka Nr 51/3 o pow. 0,0027 ha, zajętą pod
część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 842 relacji: Rudnik
Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw,
- decyzja Nr GG.683.66.2018.RZ z dnia 27 lipca 2018 r. ustalająca
odszkodowanie w wys. 8.459 zł za nieruchomość położoną w obrębie
Olchowiec Kolonia gm. Żółkiewka, oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka Nr 605/2o pow. 0,0462 ha, zajętą pod część pasa
drogowego drogi wojewódzkiej Nr 842 relacji: Rudnik Szlachecki –
Wysokie – Krasnystaw,
- decyzja Nr GG.683.93.2018.RZ z dnia 27 lipca 2018 r. ustalająca
odszkodowanie w wys. 3.383 zł za nieruchomość położoną w obrębie
Góry gm. Gorzów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako
działka Nr 55/1 o pow. 0,0299 ha, zajętą pod część pasa drogowego drogi
wojewódzkiej Nr 842 relacji: Rudnik Szlachecki – Wysokie –
Krasnystaw,
- decyzja Nr GG.683.91.2018.RZ z dnia 27 lipca 2018 r. ustalająca
odszkodowanie w wys. 1.466 zł za nieruchomość położoną w obrębie
Olchowiec Kolonia gm. Żółkiewka, oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka Nr 634/1o pow. 0,0130 ha, zajętą pod część pasa
drogowego drogi wojewódzkiej Nr 842 relacji: Rudnik Szlachecki –
Wysokie – Krasnystaw,
- decyzja Nr GG.683.95.2018.RZ z dnia 27 lipca 2018 r. ustalająca
odszkodowanie w wys. 2.712 zł za nieruchomość położoną w obrębie
Średnia Wieś gm. Żółkiewka, oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka Nr 693/6 o pow. 0,0175 ha, zajętą pod część pasa
drogowego drogi wojewódzkiej Nr 842 relacji: Rudnik Szlachecki –
Wysokie – Krasnystaw,
- o kwotę 1.983 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 13 września 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.174.2018.MF.3257 wprowadzoną decyzją Nr 391
Wojewody Lubelskiego z dnia 17 września 2018 r. na sfinansowanie
zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na
uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynikającego
z decyzji Starosty Krasnostawskiego Nr GG.683.90.2018.RZ z dnia 27 lipca
141

2018 r. ustalającej odszkodowanie w łącznej wys. 1 983 zł za nieruchomość
położoną w obrębie Średnia Wieś, gm. Żółkiewka oznaczoną jako działka
Nr: 629/1 o pow. 0,0062 ha, zajętą pod część pasa drogowego drogi
wojewódzkiej Nr 842 relacji Rudnik Szlachecki - Wysokie-Krasnystaw,
- o kwotę 6.570 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 28 września 2018 r. Nr
143.3.182.2018.MF.3434 wprowadzoną decyzją Nr 434 Wojewody
Lubelskiego z dnia 1 października 2018 r., z przeznaczeniem na
uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wynikającego z
ugody Starosty Łęczyńskiego z dnia 4 września 2018 r. ustalającej
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość położoną w
Łęcznej - obręb ewidencyjny 1 – Łęczna Nr 132/3 o pow. 0,0146 ha, która
z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa, stosownie do art. 98
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018 r., poz. 121),
- o kwotę 8.571,25 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 8 października 2018
r. Nr MF/FG3.4143.3.204.2018.MF.3881 wprowadzoną decyzją Nr 447
Wojewody Lubelskiego z dnia 9 października 2018 r. z przeznaczeniem na
sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. uregulowanie
odszkodowań na rzecz osób fizycznych wynikających z decyzji Starosty
Krasnostawskiego:
- decyzja Nr GG.683.100.2018.RZ z dnia 21 sierpnia 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 2 730 zł na rzecz osoby fizycznej za udział ½
części w nieruchomości położonej w obrębie Zaburze gm. Żółkiewka,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 332/5
o pow. 0,0242 ha, zajętą pod część pasa drogowego drogi wojewódzkiej
Nr 837 relacji: Piaski – Żółkiewka Wieś – – Nielisz – Sitaniec,
- decyzja Nr GG.683.99.2018.RZ z dnia 21 sierpnia 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 2 693 zł na rzecz osoby fizycznej za
nieruchomość położoną w obrębie Zaburze gm. Żółkiewka, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działkaNr 331/1 o pow.
0,0100 ha oraz działka Nr 332/3 o pow. 0,0128 ha, zajętą pod część pasa
drogowego drogi wojewódzkiej Nr 837 relacji: Piaski – Żółkiewka Wieś
– Nielisz – Sitaniec,
- decyzja Nr GG.683.103.2018.RZ z dnia 21 sierpnia 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys.1 132 zł na rzecz osoby fizycznej za
nieruchomość położoną w obrębie Zaburze gm. Żółkiewka, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 278/1o pow.
0,0223 ha, zajętą pod część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 837
relacji: Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec,
- decyzja Nr GG.683.105.2018.RZ z dnia 21 sierpnia 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 1 791 zł na rzecz osób fizycznych za
nieruchomość położoną w obrębie Zaburze gm. Żółkiewka, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 493/1
o pow. 0,0158 ha, działka Nr 815/1 o pow. 0,0053 ha oraz działka
Nr 817/1 o pow. 0,0122 ha zajętą pod część pasa drogowego drogi
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-

-

wojewódzkiej Nr 837 relacji: Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz –
Sitaniec,
- decyzja Nr GG.683.92.2018.RZ z dnia 21 sierpnia 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 225,25 zł na rzecz osoby fizycznej za udział ¼
części w nieruchomości położonej w obrębie Poperczyn gm. Żółkiewka,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 626/3
o pow. 0,0170 ha, zajętą pod część pasa drogowego drogi wojewódzkiej
Nr 842 relacji: Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw,
o kwotę 69.616,55 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października
2018 r. Nr MF/FG3.4143.3.226.2018.MF.4256, wprowadzoną decyzją Nr
450 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 października 2018 r. z
przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu
Państwa, przeznaczone jest na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób
fizycznych wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Lublin: Nr GD-NNI.6833.227.2018 z dnia 11 września 2018 r., ustalająca odszkodowanie
w wys. 69 616,55 zł za udział 14/144 w nieruchomości oznaczonej jako
działki: Nr 63 o pow. 0,1325 ha i Nr 64 o pow. 0,0323 ha
(obr. 15 - Konstantynów, ark. 2) zajętej pod ulicę Bohaterów Monte
Cassino w Lublinie na rzecz osób fizycznych za udział:
8/144 w kwocie 39 780,89 zł,
2/144 w kwocie 9 945,22 zł,
2/144 w kwocie 9 945,22 zł,
2/144 w kwocie 9 945,22 zł,
o kwotę 15 950 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 31 października 2018
r. Nr MF/FG3.4143.3.252.2018.MF.4759 wprowadzoną decyzją Nr 531
Wojewody Lubelskiego z dnia 31 października 2018 r. z przeznaczeniem na
sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. uregulowanie
odszkodowań na rzecz osób fizycznych wynikających z decyzji Starosty
Krasnostawskiego:
- decyzja Nr GG.683.125.2018.RZ z dnia 12 września 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 3 666 zł na rzecz osób fizycznych za
nieruchomość położoną w obrębie Ganygm. Żółkiewka, oznaczoną w
ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 603/6 o pow. 0,0106 ha,
Nr 450/1 o pow. 0,0041 ha, Nr 456/1 o pow. 0,0028 ha, Nr 607/1o pow.
0,0443 ha, Nr 626/1 o pow. 0,0290 ha i Nr 861/1 o pow. 0,0269 ha
zajętą pod część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 837 relacji:
Piaski-Żółkiewka Wieś--Nielisz-Sitaniec,
- decyzja Nr GG.683.144.2018.RZ z dnia 24 września 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 688 zł na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość
położoną w obrębie Gany gm. Żółkiewka, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka Nr 603/3 o pow. 0,0231 ha zajętą pod
część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 837 relacji: Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec,
- decyzja Nr GG.683.146.2018.RZ z dnia 24 września 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 1019 zł na rzecz osoby fizycznej za
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nieruchomość położoną w obrębie Gany gm. Żółkiewka, oznaczoną w
ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 625/1 o pow. 0,0278 ha
i Nr 803/1 o pow. 0,0064 ha, zajętą pod część pasa drogowego drogi
wojewódzkiej Nr 837 relacji: Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec,
- decyzja Nr GG.683.127.2018.RZ z dnia 12 września 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 235 zł na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość
położoną w obrębie Zaburze gm. Żółkiewka, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka Nr 678/1 o pow. 0,0079 ha, zajętą pod
część pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 837 relacji: Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec,
- decyzja Nr GG.683.130.2018.RZ z dnia 12 września 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 4 568 zł na rzecz osoby fizycznej za
nieruchomość położoną w obrębie Zaburze gm. Żółkiewka, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 338/1
o pow. 0,0405 ha, zajętą pod część pasa drogowego drogi wojewódzkiej
Nr 837 relacji: Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec.
- decyzja Nr GG.683.128.2018.RZ z dnia 12 września 2018 r., ustalająca
odszkodowanie w wys. 5 774 zł na rzecz osoby fizycznej za
nieruchomość położoną w obrębie Zaburze gm. Żółkiewka, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 825/3o pow.
0,0278 ha i Nr 825/5 o pow. 0,0230 ha, zajętą pod część pasa
drogowego drogi wojewódzkiej Nr 837 relacji: Piaski-Żółkiewka WieśNielisz-Sitaniec,
o kwotę 27.414 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 31 października
2018 r. Nr MF/FG3.4143.3.260.2018.MF.4847 wprowadzoną decyzją Nr
532 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 października 2018 r. z
przeznaczeniem na na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu
Państwa, przeznaczone jest na uregulowanie odszkodowania zgodnie z
decyzją Prezydenta Miasta Lublin Nr GD-NN.III.6821.35.2017 z dnia 13
września 2018 r. na rzecz osób fizycznych za powierzchnię 0,0144 ha
stanowiąca część nieruchomości oznaczonej dawniej jako działka Nr 52 o
pow. 0,0674 ha położonej w Lublinie przy ul. Niepodległości 27;
 z rezerwy celowej poz. 41 o łączną kwotę 627.987,64, tego:
- o kwotę 189.567,50 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r.
Nr MF/FG3.4143.3.19.2018.MF.335 wprowadzoną decyzją Nr 39
Wojewody Lubelskiego z dnia 6 marca 2018 r. na sfinansowanie kosztów
sporządzania operatów szacunkowych będących podstawą do ustalenia
odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),
z tego:
- dla Starostwa Powiatowego w Lublinie – kwota 76.567,50 zł, z tego:
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 na rozbudowę drogi gminnej nr 107112L, w miejscowości Dominów,
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 835 do drogi powiatowej nr 2272L
– kwota 7.257 zł,
 na rozbudowę drogi gminnej 112508L, w miejscowości Dominów,
Żabia Wola oraz budowa oświetlenia drogowego poprawiającego
dostępność linii komunikacji miejskiej nr 16 – kwota 48.400,50 zł,
 na rozbudowę drogi powiatowej nr 2258L Podole-Zosin-Babin na
odcinku od km 2+ 050,00 długości 781 m – kwota 20.910 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Świdniku – kwota 113.000 zł,
z przeznaczeniem na budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od
skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik,
- o kwotę 29.520,17 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
Nr MF/FG3.4143.3.37.2018.MF.543 wprowadzoną decyzją Nr 86
Wojewody Lubelskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem dla
Powiatu Bialskiego na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych
sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot
odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, w których organem prowadzącym
jest Starosta, wynikających z następujących decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowych:
- decyzja ZRiD Nr BP/6/17 z dnia 22 września 2017 r. znak:
AB.6740.454.2017.AS dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1036L wycena dot. 4 działek położonych w obrębie ewidencyjnym: Grabanów,
Julków, Kaliłów gm. Biała Podlaska oraz Michałki i Rokitno - 2.398,52 zł,
- decyzja ZRiD Nr BP/4/17 z dnia 8 września 20017 r. znak:
AB.6740.431.2017.AS dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1022L wycena dot. 5 działek położonych w obrębie ewidencyjnym Witulin
gmina Leśna Podlaska – 3.321,00 zł,
- decyzja ZRiD Nr BP/5/17 z dnia 21 września 2017 r. znak:
AB.6740.420.2017.AS dot. budowy drogi powiatowej nr 1051L - wycena
dot.15 działek położonych w obrębie ewidencyjnym: Krzywowólka
Kolonia gm. Sławatycze oraz Matiaszówka, Międzyleś, Ogrodniki
i Tuczna gmina Tuczna – 7.195,50 zł,
- decyzja ZRiD Nr T/3/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. znak:
AB.T.6740.85.2017.BWZ dot. budowy drogi gminnej nr 100786L –
wycena dot. 31 działek położonych w obrębie ewidencyjnym: Lechuty
Małe i Samowicze gmina Terespol, - 16.605,15 zł,
 o kwotę 6.750 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.48.2018.MF.710 wprowadzoną decyzją Nr 86 Wojewody
Lubelskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem dla Powiatu
Włodawskiego na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych
sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot
odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, w których organem prowadzącym jest
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Starosta, wynikających z następujących decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowych:
- decyzja ZRiD Nr 2/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. znak:
WB.6740.4.29.2017.LD dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1716L
Nadrybie-Urszulin - wycena dot. 2 działek - 700,00 zł,
- decyzja ZRiD Nr 3/2017 z dnia 28 września 2017 r. znak:
WB.6740.5.83.2017.LD dot. rozbudowy drogi gminnej nr 117332L
w m. Orchówek na odcinku km 0+0,000do km 2+255,25 wg.
założonego kilometrażu drogi z przebudową oświetlenia ulicznego
i zabezpieczeniem istniejącej sieci teletechnicznej” - wycena dot. 17
działek – 6.050 zł,
 o kwotę 26.445 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.50.2018.MF.730 wprowadzoną decyzją Nr 86 Wojewody
Lubelskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem dla Powiatu
Lubelskiego na sfinansowanie kosztów postępowań administracyjnych, tj.
operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych
celem ustalenia kwot odszkodowań w postępowaniu prowadzonym w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w których organem
prowadzącym jest Starosta, wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 112440L oraz budowa
oświetlenia drogowego w m. Wilczopole poprawiające dostępność linii
komunikacji miejskiej nr 73 i 16”,
 o kwotę 31.917 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r.
MF/FG3.4143.3.46.2018.MF.681 wprowadzoną decyzją Nr 105 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez
Starostwo Powiatowe w Rykach podatku od nieruchomości w związku
z przejmowaniem na rzecz Skarbu Państwa mienia podmiotów
niezarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2015 r. w Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z późn. zm.), wynikającego
z decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości znak: GK.6820.126.2017
z dnia 25 września 2017 r., położonej w miejscowości Stężyca, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki: nr 900/5 o pow. 0,2925 ha oraz nr 900/6
o pow. 0,2361 ha – mienie po podmiocie: Gmina Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Stężycy. Kwota 31 917 zł obejmuje podatek : w wys. 10 639 zł –
wynikający z deklaracji na podatek od nieruchomości za 2016 r., w wysokości
10 639 zł za 2017 r. oraz w wys. 10 639 zł za 2018 r.,
 o kwotę 60.600 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2018 r.
MF/FG3.4143.3.139.2018.MF.2422 skorygowaną decyzją Ministra Finansów
z dnia 27 sierpnia 2018 r. MF/FG3.4143.3.139.2018.MF.2422.K01
wprowadzoną decyzją Nr 346 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2018
r. na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na
sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych będących
podstawą do ustalenia odszkodowań w postępowaniach prowadzonych
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
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z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.), których organem prowadzącym jest Starosta,
wynikających z ostatecznej decyzji ZRiD Nr 1/2018 znak: AB.6740.8.1.2017 z
dnia 26 marca 2018 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn:
„Przebudowa drogi gminnej Poniatowa – Kraczewice na odcinku od km 0+000
do km 2+280,18”. Wycena obejmuje 101 działek, koszt wykonania 1-go
operatu szacunkowego 600 zł brutto (przy założeniu 1 działka jeden operat),
o
kwotę
288.835,81
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FG3.4143.3.203.2018.MF.3842 z dnia 10 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 454 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 października
2018 r. na sfinansowanie kosztów postępowań administracyjnych, tj. operatów
szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem
ustalenia kwot odszkodowań w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1496, z późn.
zm.), z tego dla:
 dla Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – kwota 2.214 zł
z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr Ab.6740.275.2018.AS
z dnia 21 sierpnia 2018 r. dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 1051L od
km 1+360,00 do km 7+979,72 w obrębie ewidencyjnym Chotyłów
jednostka ewidencyjna Piszczac, obrębie ewidencyjnym Piszczac
jednostka ewidencyjna Piszczac, obrębie ewidencyjnym Piszczac Osada
jednostka ewidencyjna Piszczac oraz obrębie ewidencyjnym Zalesie
jednostka ewidencyjna Zalesie - dot. wyceny 4 nieruchomości (4 operaty).
Koszt wykonania 1-go operatu szacunkowego - 553,50 zł (przy założeniu
1 działka jeden operat);
 dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju – kwota 14.360,41 zł, z tego:
z
przeznaczeniem
na
realizację
decyzji
ZRiD
Nr
AB.6740.ZRID.3.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. dot. budowy drogi
gminnej Nr 109519 L w m. Tarnogród od km 0+023,00 do km
0+993,70 - wycena dot. 46 działek (43 operatów). Koszt wykonania 1go operatu szacunkowego - 246,52 zł (przy założeniu 1 działka jeden
operat) – kwota 10 600,36 zł,
z
przeznaczeniem
na
realizację
decyzji
ZRiD
Nr
AB.6740.ZRID.2.2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. dot. budowy ul.
Partyzantów w Biłgoraju na odcinku od km 0+000,00 do km 0+535,00
dł. 535 m - wycena dot. 16 działek (15 operatów). Koszt wykonania 1go operatu szacunkowego 250,67 zł (przy założeniu 1 działka jeden
operat) - kwota 3 760,05 zł;
 dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – kwota 112.520,40 zł,
z tego:
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.35.2017
z dnia 10 lutego 2017 roku, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej
Nr 110097L w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny. ETAP I –
Rozbudowa drogi gminnej Nr 110097L w miejscowości Łopiennik
Nadrzeczny na odcinku od km 0+002,7 do km 0+649,8, ETAP II –
Rozbudowa drogi gminnej Nr 110097L w miejscowości Łopiennik
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Nadrzeczny na odcinku od km 0+649,8 do km 1+120,38”- wycena
dot. 29 działek (25 operatów), w tym: 17 działek (14 operatów) po
455,10 zł, 9 działek (9 operatów) po 639,60 zł, 3 działki (2 operaty) po
701,10 zł – kwota 13.530 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.259.2017
z dnia 6 lipca 2017 roku, pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr
109641L w miejscowości Łopiennik Nadrzecznyi Łopiennik Dolny
Kolonia”- wycena dot. 103 działek (63 operatów), w tym: 85 działek
(45 operatów)po 455,10 zł, 9 działek (9 operatów) po 639,60 zł, 5
działek (5 operatów) po 701,10 zł, 4 działki (4 operaty) po 799,50 zł –
kwota 32.939,40 zł,
z
przeznaczeniem
na
realizację
decyzji
ZRiD
Nr
AB.6740.353.259.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku, pod nazwą:
„Budowa drogi publicznej gminnej, łączącej drogę powiatową ulicę
Kościuszki z drogą gminną ulicą Królowej Jadwigi w Krasnymstawie”
- wycena dot. 9 działek (5 operatów), w tym: 7 działek (3 operatów)
po 455,10 zł, 1 działka (1 operat) po 701,10 zł, 1 działka (1 operat) po
799,50 zł - kwota 2.865,90 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.346.2017
z dnia 1 września 2017 roku, pod nazwą: „Przebudowa ul. Kościuszki
z drogą nr 2120L, od skrzyżowania z drogą powiatową
Nr 3125L Stężyca Nadwieprzańska do skrzyżowania z ul. Polewaną”,
- wycena dot. 19 działek (16 operatów), w tym: 6 działek (5 operatów)
po 455,10 zł, 11 działek (10 operatów) po 639,60 zł 2 działki
(1 operat) po 701,10 zł – kwota 9.372,60 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.339.2017
z dnia 28 sierpnia 2017 roku, pod nazwą: „Przebudowa mostu
drogowego w km 6+210 na kanale „ulgi” rzeki Wieprz w ciągu drogi
powiatowej Nr 3140 L Krasnystaw (ul Borowa) – Latyczów –
Dworzyska – Wał – Wólka Orłowska”, - wycena dot. 8 działek (6
operatów), w tym: 6 działek (5 operatów) po 455,10 zł, 2 działki (1
operat) po 639,60 zł – kwota 2.915,10 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.320.2017
z dnia 16 sierpnia 2017 roku, pod nazwą: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3110L Chorupnik – Rudnik – Mościska od km
6+639,80 do km 9+567,80 wraz z remontem mostu, długości 0,928
km orazod km 5+955 do km 6+555, długość 0,600 km i Nr 3107L
Równianki – Maszówod km 6+635 do km 6+935 długość 0,3000km,
łącznie 3,828 km”, - wycena dot.27 działek (15 operatów), w tym: 11
działek (10 operatów)po 455,10 zł, 1 działka (1 operat) po 639,60 zł, 1
działka (1 operat) po 701,10 zł,14 działek (3 operaty) po 799,50 zł –
kwota 8.290,20 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.379.2017
z dnia 15 września 2017 roku, pod nazwą: „Budowa ulicy
Jabłonkowej w Krasnymstawie (droga gminna Nr 109780L)”, wycena
dot. 13 działek (8 operatów), w tym: 7 działek (2 operaty) po 455,10
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zł, 1 działka (1 operat) po 639,60 zł, 5 działek (5 operatów) po 701,10 zł
– kwota 5.055,30 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.27.2018
z dnia 5 lutego 2018 roku, pod nazwą „Budowa ulicy Bocianiej w
Krasnymstawie (droga gm. Nr 109765L)” - wycena dot. 8 działek
(5 operatów), w tym: 8 działek (5 operatów) po 799,50 zł – kwota
3.997,50 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.247.2018
z dnia 22 czerwca 2018 roku, pod nazwą „Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 3112L Suszeń – Majdan Borowski – Suche Lipie na
odcinku od km 3+610 do km 4+608” - wycena dot. 39 działek (27
operatów), w tym: 16 działek (13 operatów)po 455,10 zł, 18 działek
(12 operat) po 639,60 zł, 1 działka (1 operat) po 701,10 zł,4 działki (1
operat) po 799,50 zł – kwota 15.092,10 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB/7046/4/08 z dnia
18 lipca 2008 roku, pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej klasy G
Nr 2126 L Orchowiec – Gorzków od km 5+750 do km 13+329,71 dł.
7,579.71 km i drogi powiatowej klasy G Nr 3105 Olchowiec –
Gorzków od km 7+411 do km 8+462.01 dł. 1.051.01 km., łączna
długość 8,630.72 km” - wycena dot. 3 działek (2 operatów), w tym:
1 działka (1 operat) po 639,60 zł, 2 działki (1 operat) po 971,70 zł –
kwota 1.611,30 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.79.2016
z dnia 18 marca 2016 roku, pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr
109882L Płonka – Maszów” - wycena dot. 1 działki (1 operatu) kwota 639,60 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.338.2018
z dnia 14 sierpnia 2018 roku, pod nazwą „Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 2272L Lublin (ul. Głuska) – Głusk – Skrzynice –
Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 od km 33+221
do km 37+450"- wycena dot. 47 działek (34 operatów), w tym: 40
działek (31 operatów) po 455,10 zł, 7 działek (3 operaty) po 701,10 zł
– kwota 16.211,40 zł;
 dla Starostwa Powiatowego w Lubartowie – kwota 68.550 zł,
z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AIB.6740.3.1.2018
z dnia 10 sierpnia 2018 r. dot. budowy drogi gminnej Nr 103308L od km
0+0,00 do km 2+631,00 w miejscowości Stary Antonin, Nowy Antonin,
gmina Firlej – wycena dot. 160 działek), w tym: 91 działek (operatów) po
450,00 zł oraz 69 działek (operatów) po 400,00 zł,
 dla Starostwa Powiatowego w Lublinie – kwota 14.391 zł, z tego:
z
przeznaczeniem
na
realizację
decyzji
ZRiD
Nr
AB.6740.339.2017.BG z dnia 07 czerwca 2017 roku, dot. rozbudowy
drogi powiatowej klasy „Z” Nr 2272L w miejscowości Dominów, na
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2271L – ul.
Strojnowskiego do skrzyżowania z drogą gminną 107108L – wycena
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dot. 12 działek, w tym: 6 działek (operatów) po 676,50 zł oraz 6
działek (operatów) po 553,50 zł – kwota 7.380 zł,
 z przeznaczeniem na realizację decyzji ZRiD Nr AB.6740.90.2017.KG
z dnia 19 maja 2017 roku, dot. rozbudowy drogi gminnej Nr 112508L
Dominów – Żabia Wola, na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie
drogi gminnej Nr 112508L z drogą gminną Nr 107111L) do km
0+173,05 oraz drogi gminnej Nr 107111L Żabia Wola – Mętów, na
odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie drogi gminnej Nr 107111L z
drogą gminną Nr 112508L) do km 0+864,81 na terenie gminy Głusk wycena dot. 9 działek, w tym: 5 działek (operatów)po 861,00 zł oraz 4
działki (operaty) po 676,50 zł – kwota 7.011 zł,
 dla Starostwa Powiatowego w Parczewie – kwota 16.800 zł
z przeznaczeniem na przewidywanie wydatki w związku ze złożonym
przez Burmistrza Parczewa wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr
103902L wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową
kolidujących urządzeń elektroenergetycznych w m. Parczew na odcinku od
km 0+000 (granica pasa drogi wojewódzkiej Nr 813)do km 0+582.83
(krawędź jezdni drogi powiatowej Nr 1635L). Wniosek dotyczy 21
nieruchomości (21 operatów). Koszt wykonania 1-go operatu
szacunkowego 800 zł (przy założeniu 1 działka jeden operat).
o
kwotę
30.847,16
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FG3.4143.3.228.2018.MF.4346 z dnia 12 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 471 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października
2018 r. z przeznaczeniem na spłatę przez samorządy powiatowe zaległości
podatkowych za 2016 i 2017 rok w podatku od nieruchomości w związku
z przejmowaniem na rzecz Skarbu Państwa mienia podmiotów
niezarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2015 r. w Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z późn. zm.), wynikających
z decyzji stwierdzających nabycie nieruchomości, z tego:
 dla Miasta na prawach powiatu Zamość na wydatki dot. przejętych
nieruchomości po Zamojskiej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej.
(decyzja stwierdzająca nabycie Nr GKN.6820.1.2016 z dnia 23.03.2017 r.)
- kwota 19.837,16 zł,
 dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju na wydatki dot. przejętych
nieruchomości po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Józefowie.
(decyzja Nr GK.6810.15.2017.BU z dnia 30.11.2017 r. – wydatki obejmują:
kwotę 5.505 zł – zaległość podatkową za 2016 r., 5.505 zł – zaległość
podatkową za 2017 r.) – kwota 11.011 zł,
o
kwotę
23.505
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FG3.4143.3.239.2018.MF.4550 z dnia 12 października 2018 r.
wprowadzona decyzja Nr 472 wojewody Lubelskiego z dnia 15 października
2018 r. z przeznaczeniem na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorządy powiatowe województwa lubelskiego, z tego:
 dla Starostwa Powiatowego w Biłgoraju na wydatki obejmujące zapłatę
podatku od nieruchomości w związku z przejmowanym na rzecz Skarbu
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Państwa mieniem podmiotów niezarejestrowanych do dnia 31.12.2015 r.
w Krajowym Rejestrze Sądowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z późn. zm.) dot. przejętych
nieruchomości po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Józefowie.
(decyzja Nr GK.6810.15.2017.BU z dnia 30.11.2017 r.) – kwota 5.005 zł,
 dla Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na zabezpieczenie środków
wynikających z konieczności zastosowania się do zaleceń pokontrolnych
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 marca
2018 r. Powyższe dot. nieruchomości Skarbu Państwa położonych w
obrębie Leśna Podlaska – działka Nr 16/21 o pow. 0,3505 ha, zabudowana
2 budynkami; działka Nr 19 o pow. 3,0472 ha stanowiąca park, dla której
prowadzona jest KW Nr LU1B/00085082/8, działki te wpisane są do
rejestru zabytków – kwota 18.000 zł;
 z rezerwy celowej poz. 47 o łączną kwotę 4.008.517 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.159.2018.MF.2710 wprowadzoną decyzją Nr 428 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 września 2018 r. – kwota 3.637.133 zł,
 decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.227.2018.MF.4335, wprowadzoną decyzją Nr 455 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 października 2018 r. – kwota 371.384 zł,
z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego
na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części
obsługi administracyjnej dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk za okres
styczeń - grudzień 2018 r.
2. zwiększeń planu decyzjami Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 59.973,66 zł,
z tego:
 o kwotę 1.532,66 zł, decyzją Nr 198 Wojewody Lubelskiego z dnia 13
czerwca 2018 r. z przeznaczeniem dla Miasta na prawach powiatu Lublin
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 4000,
 o kwotę 13.075 zł, decyzją Nr 242 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 czerwca
2018 r. z przeznaczeniem dla:
- Miasta na prawach powiatu Chełm – kwota 10.000 zł,
- Starostwa Powiatowego w Kraśniku – 3.075 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 4000,
 o kwotę 29.229 zł, decyzją Nr 244 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 lipca
2018 r. z przeznaczeniem dla:
- Starostwa Powiatowego w Łukowie – kwota 27.429 zł,
- Starostwa Powiatowego w Łęcznej – 1.800 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 4000,
 o kwotę 10.000 zł, decyzją Nr 284 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca
2018 r. z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Radzyniu
Podlaskim, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 4000,
 o kwotę 5.723 zł, decyzją Nr 413 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 września
2018 r. z przeznaczeniem dla:
- Starostwa Powiatowego w Łukowie – kwota 5.108 zł,
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- Starostwa Powiatowego w Kraśniku – 615 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 4000,
 o kwotę 414 zł, decyzją Nr 424 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 września
2018 r. z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 4000.
3. zwiększenia z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 80.490 zł, decyzją Nr 495
Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 2018 r. z przeznaczeniem dla
Starostwa Powiatowego w Kraśniku na remont dachu budynku zlokalizowanego na
działce Skarbu Państwa Nr ewid. 326/4, obręb Ośrodek, miasto Kraśnik.
Omówienie wydatków
W 2018 r. na zadania z zakresu gospodarkami nieruchomościami (gospodarowanie
nieruchomościami Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu
Państwa, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne) powiaty
wykorzystały dotację w wysokości 9.690.833,01 zł.
Powyższe środki zostały wydatkowane na:
 zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 1.274.035,28 zł,
 utrzymanie stanowisk pracy (koszty osobowe i rzeczowe) – 6.140.630,39 zł,
 pozostałe wydatki w wysokości 825.873,40 zł, z tego:
 związane z wyceną nieruchomości do ustalenia odszkodowań
za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 73) – 7.864 zł,
 związane z wyceną nieruchomości do sprzedaży – 19.159,25 zł,
 związane z wyceną nieruchomości do ustalenia odszkodowań
za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe,
krajowe, wojewódzkie (art. 98) – 17.089,45 zł,
 związane z wyceną nieruchomości w związku z przekształceniem prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.476 zł,
 związane z wyceną nieruchomości celem ustalenia wysokości opłaty
rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa – 23.146,02 zł,
 związane z wyceną nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie
wieczyste – 246.811,21 zł,
 dotyczące wykonania dokumentacji dotyczącej regulacji stanów
prawnych nieruchomości – 133.197,90 zł,
 dotyczące wykonania dokumentacji podziałowych do zwrotów
wywłaszczonych nieruchomości, zmiany nieruchomości, sprzedaży –
59.399,81 zł,
 inne – 313.729,77 zł, w tym. m.in. na ogłoszenia prasowe dotyczące
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty i koszty sądowe,
wykonanie opracowań, ekspertyz, operatów szacunkowych oraz
dokumentacji podziałowych, projektowych, geodezyjno-prawnych,
 wypłatę odszkodowań za grunty za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa – 920.531,21 zł, w tym kwota 836.630,21 zł (90,89%)
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte z dniem 1 stycznia
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1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne dokonywane na
podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r.,
 sfinansowanie operatów szacunkowych do specustawy – 529.762,73 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.591.400,75 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 1.156.999,23 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 292.705,28 zł,
 środki zablokowane – 141.696,24 zł, z tego:
 decyzją Nr 48 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – kwota 89.802,05 zł. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po
zrealizowaniu zadań zaplanowanych w samorządach powiatowych do
finansowania kosztów operatów szacunkowych sporządzanych przez
rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot odszkodowań.
 decyzją Nr 57 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – kwota 51.894,19 zł. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po
zrealizowaniu zadań zaplanowanych w samorządach powiatowych do
finansowania w ramach działania zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości
Skarbu Państwa.
Przyczyny niewykorzystania dotacji przez samorządy powiatowe w pełnej wysokości
wynikały m.in. z:
 niższych kosztów utrzymania stanowisk pracy,
 różnic wynikających z końcowych rozliczeń,
 oszczędności powstałych przy przeprowadzaniu przetargów,
 niższych od planowanych wydatków dotyczących podatku od nieruchomości
oraz dokumentacji do regulacji stanów prawnych,
 niższych kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 16
Środki w kwocie 1.068.265,46 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 16 zostały
wykorzystane w pełnej wysokości, z tego:
 kwota 688.903,46 zł - na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa
tj. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod
drogi publiczne przez:
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – 37.920 zł za nieruchomości zajęte pod drogi
publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,
- Powiat Grodzki Lublin – 582.975,55 zł, w tym: 555.561,55 zł za nieruchomości
zajęte na drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.,
- Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie – 49.440,91 zł, za nieruchomości
zajęte na drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej – 18.567 zł za nieruchomości zajęte pod drogi
publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,
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 kwota 379.362 zł - na uregulowanie przez Starostwo Powiatowe w Świdniku
zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2009-2013, wynikających
z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 41
Do końca 2018 roku środki z rezerwy celowej poz. 41 w kwocie 627.987,64 zł zostały
wydatkowane w kwocie 538,185,11 zł, z tego:
 kwota 451.915,95 zł na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych
sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot
odszkodowań w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, z tego:
- Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – plan: 31.734,17 zł, wykonanie:
27.121,52 zł, środki zablokowane (oszczędności po zrealizowaniu zadań):
4.612,65 zł,
- Starostwo Powiatowe w Biłgoraju – plan: 14.360,41 zł, wykonanie: 14.360 zł,
nieprzekazane: 0,41 zł,
- Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie – plan: 112.520,40 zł, wykonanie:
97.065 zł, środki zablokowane (oszczędności po zrealizowaniu zadań):
15.455,40 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lubartowie – plan: 68.550 zł, wykonanie: 68.550 zł,
- Starostwo Powiatowe w Lublinie – plan: 117.403,50 zł, wykonanie: 109.464 zł,
środki zablokowane (oszczędności po zrealizowaniu zadań): 7.939,50 zł,
- Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim – plan: 60.600 zł, wykonanie: 39.000
zł, środki zablokowane (oszczędności po zrealizowaniu zadania): 21.600 zł,
- Starostwo Powiatowe w Parczewie – plan: 16.800 zł, wykonanie: 0 zł, środki
zablokowane (brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji): 16.800 zł,
- Starostwo Powiatowe w Świdniku – plan: 113.000 zł, wykonanie: 89.605,50 zł,
środki zablokowane (oszczędności po zrealizowaniu zadania): 23.394,50 zł,
- Starostwo Powiatowe we Włodawie – plan: 6.750 zł, wykonanie: 6.749,93 zł,
środki nieprzekazane 0,07 zł;
 kwota 86.269,16 zł na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu
Państwa, z tego:
- Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – plan: 18.000 zł, wykonanie: 18.000
zł, środki wykorzystano na wykonanie prac zabezpieczających nieruchomość
Skarbu Państwa położoną w Leśnej Podlaskiej na działce nr 16/21 zgodnie
z umową Nr GKN.272.18.5.2018 z dnia 12 listopada 2018 r.,
- Starostwo Powiatowe w Biłgoraju – plan: 16.515 zł, wykonanie: 16.515 zł,
środki wydatkowano na opłacenie podatku od nieruchomości za przejęte
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa po Spółdzielni Kółek Rolniczych w
Józefowie za lata 2016-2018 dec. Nr GK.6810.15.2017.BU z dnia 30.11.2017r.,
- Starostwo Powiatowe w Rykach – plan: 31.917 zł, wykonanie: 31.917 zł, środki
wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu
Państwa na podstawie art. 9 ust. 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr
121, poz. 770 z późn. zm.),
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- Powiat grodzki Zamość – plan: 19.837,16 zł, wykonanie: 19.837,16 zł, środki
wydatkowano na opłacenie na rzecz gminy Zamość zaległego podatku od
nieruchomości, które stały się, z mocy prawa, własnością Skarbu Państwa, po
Zamojskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, położonych w obrębie
ewidencyjnym Łapiguz.
Niewykorzystane środki w kwocie 89.802,53 zł stanowią:
– kwota 89.802,05 zł – środki zablokowane decyzją Nr 48 Wojewody
Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych
wydatków w części 85/06 na 2018 rok. Powyższe środki przeznaczone były na
sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych sporządzanych przez
rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot odszkodowań
w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych; niewykorzystanie wynika z oszczędności po
wykonaniu zadań oraz braku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
– kwota 0,48 zł – środki nieprzekazane.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 47
Środki w kwocie 4.008.517 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 47 zostały
wydatkowane do końca roku w wysokości 3.057.294,35 zł, tj. 76,27% planu na
dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy w związku z realizacją zadań
dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
Powyższe środki wykorzystały następujące jednostki:
 powiat biłgorajski – plan: 113.044,65 zł, wykonanie: 113.044,65 zł;
 powiat chełmski – plan: 103.799,79 zł, wykonanie: 91.291,13 zł, środki
zwrócone: 12.508,66 zł;
 powiat janowski - plan: 8.801,66 zł, wykonanie: 8.801,66 zł;
 powiat krasnostawski - plan: 263.700,52 zł, wykonanie: 244.687,13 zł, środki
zwrócone: 19.013,39 zł;
 powiat lubartowski - plan: 840,19 zł, wykonanie: 840,19 zł;
 powiat lubelski - plan: 446.589,24 zł, wykonanie: 407.347,98 zł, środki
zwrócone: 39.241,26 zł;
 powiat łukowski - plan: 17.485,76 zł, wykonanie: 17.485,76 zł;
 powiat parczewski - plan: 15.980,90 zł, wykonanie: 2.369,61 zł, środki
zwrócone: 13.611,29 zł;
 powiat puławski - plan: 46.229,99 zł, wykonanie: 46.229,99 zł;
 powiat radzyński - plan: 256.535,69 zł, wykonanie: 140.114,53 zł, środki
zwrócone: 116.421,16 zł;
 powiat rycki - plan: 5.120,54 zł, wykonanie: 5.120,54 zł;
 powiat świdnicki - plan: 87.037,26 zł, wykonanie: 87.037,26 zł;
 powiat tomaszowski - plan: 36.659,76 zł, wykonanie: 925.898,27 zł, środki
zwrócone: 12.761,49 zł;
 powiat grodzki Biała Podlaska – plan: 86.791,16 zł, wykonanie: 81.124,57 zł,
środki zwrócone: 5.666,59 zł;
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 powiat grodzki Chełm - plan: 12.238,58 zł, wykonanie: 12.238,58 zł;
 powiat grodzki Lublin - plan: 2.505.661,31 zł, wykonanie: 1.773.662,50 zł,
środki zwrócone: 731.998,81 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 951.222,65 zł zostały zwrócone przez j.s.t.
Zwrot środków wynika z faktu, iż plan dotacji kalkulowany jest na podstawie liczby
czynności (z uwzględnieniem mediany czasu realizacji i stawki roboczogodziny
ustalonych odgórnie), natomiast wykorzystanie dotacji opiera się na zaksięgowanych
wydatkach, w których można ująć ograniczone (przez zamknięty katalog czynności)
wydatki na wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z gospodarką
nieruchomościami Skarbu Państwa jak również niepełne koszty dotyczące wydatków
rzeczowych.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki w kwocie 80.490 zł pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego zostały
wydatkowane w całości na remont dachu budynku Starostwa Powiatowego
w Kraśniku, zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa
Wydatki bieżące
§ 4000 – Wydatki bieżące jednostki
plan wg ustawy budżetowej: 114.000 zł
plan po zmianach: 1.435.796,34 zł
wykonanie: 0 zł
Środki finansowe w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały w 2018 r.
m. in. na:
- wycenę nieruchomości niezbędną przy uwłaszczaniu państwowych osób
prawnych,
- realizację zadań w zakresie stanu prawnego kościołów i związków
wyznaniowych,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa objętymi granicami obozów
męczeństwa i zagłady (m. in. Majdanek, Sobibór, Bełżec),
- częściowe zabezpieczenie środków w zakresie kosztów postępowań
prowadzonych przez Wojewodę (wykonanie operatów szacunkowych).
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.321.796,34 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41 o łączną kwotę
1.381.770 zł, z tego:
 o kwotę 1.275.141 zł na sfinansowanie kosztów postępowań tj. operatów
szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem
ustalenia kwot odszkodowań w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w którym
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organem prowadzącym jest Wojewoda, z tego:
 o kwotę 925.452 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.18.2018.MF.321 wprowadzoną decyzją Nr 27 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 lutego 2018 r., z tego na zadania:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 Bychawa - Kębłów na odcinku od
m. Piotrków do m. Majdan Kozic Dolnych - ok. 89 działek – kwota
66.789 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubelskim na DK 12
w m. Chojno Nowe Pierwsze i Chojno Nowe Drugie w ramach PBDK –
ok. 88 działek – kwota 64.944 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki
- Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu na rzece Wieprz w m. Trawniki
- 6 działek – kwota 4.428 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś –
Nielisz – Sitaniec – ok. 562 działki – kwota 415.863 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień Lubartów – ok. 500 działek – kwota 369.000 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania na prawe skręty Azoty II poprzez budowę
skrzyżowania typu rondo na włączeniu łącznic do al. 1000-lecia Państwa
Polskiego, wraz z rozbudową al. 1000-lecia Państwa Polskiego –
6 działek – kwota 4.428 zł.
 o kwotę 32.718 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.63.2018.MF.1155 wprowadzoną decyzją Nr 119 Wojewody
Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r., z tego na zadania:
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich DW 830 ul. 1-go Maja,
ul. Armatnia Góra i DW 826 ul. Kolejowa - ok. 16 działek – kwota 11.808 zł,
- Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski: odcinek węzeł
„Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy
GP: Węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina - ok. 17
działek – kwota 10.578 zł,
- Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica
województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie
„Kurów Zachód” (bez węzła). Część nr 3 - ok. 14 działek – kwota 10.332 zł,
 o kwotę 16.605 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 10 maja 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.72.2018.MF.1267 wprowadzoną decyzją Nr 142 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 maja 2018 r. na zadanie:
- Rozbudowa skrzyżowania Ronda Lubelskiego Lipca ’80 w Lublinie - 18
działek – kwota 16.605 zł,
 o kwotę 300.366 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.106.2018.MF.1755 wprowadzoną decyzją Nr 201 Wojewody
Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2018 r., z tego na zadania:
- Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica
województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie
„Kurów Zachód” (bez węzła). Część nr 3” Operaty na potrzeby
odszkodowań z tytułu przebudowy infrastruktury technicznej na działkach
objętych czasowym ograniczeniem na mocy ostatecznej decyzji
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Wojewody Lubelskiego znak Nr IF.I.7820.23.2016.HP z dnia 10 lutego
2017 r., (zmieniającej decyzję WL znak: IF.I.7820.11.2015.HP z dnia 30
marca 2016 r.) - 390 działek – kwota 287.820 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską w Białej
Podlaskiej” – 17 działek – kwota 12.546 zł,
 o kwotę 40.959 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2018 r. Nr
MF/FG3.4143.3.141.2018.MF.2465 wprowadzoną decyzją Nr 302 Wojewody
Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie
kosztów postępowań administracyjnych, tj. operatów szacunkowych
sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot
odszkodowań w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, w którym organem prowadzącym jest Wojewoda,
wynikających z wniosków o wydanie decyzji Wojewody Lubelskiego
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych, z tego na zadania:
- Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – 28
działek – kwota 21.771 zł,
- Rozbudowa ul. Janowskiej, obejmująca budowę ścieżki rowerowej i zatok
autobusowych w m. Biała Podlaska - ok. 5 działek – kwota 3.690 zł,
- Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii Nr 2 Warszawa – Terespol w ciągu
DW Nr 812 w m. Biała Podlaska - ok. 21 działek – kwota 15.498 zł,
- o kwotę 30.000 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2018 r.
Nr MF/FG3.4143.3.244.2018.MF.4613 wprowadzoną decyzją Nr 473 Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi na
podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097) dotyczącymi oceny prawidłowości
sporządzenia operatów szacunkowych przez Komisję Arbitrażową zgodnie z art.
157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
o
kwotę
35.670
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FG3.4143.3.219.2018.MF.4144 z dnia 9 października 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 478 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października 2018 r.
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami,
przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów postępowań administracyjnych, tj.
operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych
celem ustalenia kwot odszkodowań w postępowaniu prowadzonym
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1496),w którym organem prowadzącym jest Wojewoda, wynikających
z następujących wniosków o wydanie decyzji Wojewody Lubelskiego
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych, z tego na zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna-Biskupice z wyłączeniem
odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w
miejscowości Ciechanki) - ok. 15 działek – kwota 11.070 zł,
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-

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży-WojsławiceTeratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km
21+393 w zakresie budowy systemu odwodnienia odprowadzającego wody
opadowe i roztopowe od przepustów drogowych w kierunku odbiornika ok. 36 działek – kwota 24.600 zł.

2. zmniejszeń planu decyzjami Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 59.973,66 zł,
z tego:
 o kwotę 1.532,66 zł, decyzją Nr 198 Wojewody Lubelskiego z dnia 13
czerwca 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110
z przeznaczeniem dla Miasta na prawach powiatu Lublin,
 o kwotę 13.075 zł, decyzją Nr 242 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 czerwca
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110 z przeznaczeniem dla:
- Miasta na prawach powiatu Chełm – 10.000 zł,
- Starostwa Powiatowego w Kraśniku – 3.075 zł,
 o kwotę 29.229 zł, decyzją Nr 244 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 lipca 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110 z przeznaczeniem dla:
- Starostwa Powiatowego w Łukowie – kwota 27.429 zł,
- Starostwa Powiatowego w Łęcznej – 1.800 zł,
 o kwotę 10.000 zł, decyzją Nr 284 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110 z przeznaczeniem dla
Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim,
 o kwotę 5.723 zł, decyzją Nr 413 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 września
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110 z przeznaczeniem dla:
- Starostwa Powiatowego w Łukowie – kwota 5.108 zł,
- Starostwa Powiatowego w Kraśniku – 615 zł,
 o kwotę 414 zł, Nr 424 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 września 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110 z przeznaczeniem dla
Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.
Omówienie wydatków
Środki w kwocie 1.435.796,34 zł zostały zaplanowane w powyższym paragrafie,
natomiast wykonanie nastąpiło w § 4300.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
wykonanie: 812.440,50 zł, tj. 56,47% planu w § 4000
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki w kwocie 812.440,50 zł zostały wykorzystane na wykonanie
operatów
szacunkowych
będących
podstawą
ustalenia
odszkodowań
w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, w tym:
 ze środków z ustawy budżetowej na 2018 r. w kwocie 38.626 zł:
– dotyczących rozbudowy ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ul.
Sadowej do granic miasta – 7.134 zł,
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– dotyczących 22 postępowań odszkodowawczych dot. pojedynczych działek lub
na potrzeby wykonania ponownej wyceny w postępowaniach wszczętych w
latach ubiegłych – 31.492 zł.
 ze środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 41 w kwocie 773.814,50 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 623.355,84 zł stanowią:
– kwota 72.867,50 zł stanowią środki nieprzekazane do wysokości planu
Środki z ustawy budżetowej na 2018 r. nie zostały przekazane z uwagi na
przedłużenie biegłym terminu na sporządzenie wyceny 6 działek oraz
oszczędności spowodowane brakiem zadań dot. wyceny nieruchomości przy
uwłaszczaniu państwowych osób prawnych oraz zadań dot. gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa objętymi granicami obozów męczeństwa i
zagłady.
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 41 nie zostały przekazane m. in. z
powodu braku możliwości realizacji zadania dotyczącego oceny prawidłowości
sporządzenia operatów szacunkowych przez Komisję Arbitrażową zgodnie z art.
157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. w 2018 r. oraz braku wydanej
decyzji ZRiD.
– kwota 535.098 zł – środki zablokowane decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 26
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok,
Niewykorzystane środki stanowią oszczędności, które powstały m. in. wskutek
wyceny mniejszej ilości działek niż było wymienionych we wniosku o wydanie
decyzji ZRiD. Dodatkowo część rzeczoznawców było zwolnionych
podmiotowo z podatku od towarów i usług
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 41
Do końca 2018 roku środki w kwocie 1.381.770 zł zostały wykorzystane w kwocie
773.814,50 zł na:
– wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań
w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych dot. inwestycji:
˗Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubelskim na DK nr 12 w
miejscowości Chojno Nowe Pierwsze i Chojno Nowe Drugie” w ramach
Programu Budowy Dróg Krajowych – plan: 64.944 zł, wykonanie: 45.933 zł,
blokada: 19.011 zł,
˗Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu na rzece Wieprz w m. Trawniki plan: 4.428 zł, wykonanie: 3.000 zł, blokada: 1.428 zł,
˗Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 Bychawa - Kębłów na odcinku od
m. Piotrków do m. Majdan Kozic Dolnych – plan: 66.789 zł, wykonanie:
54.612 zł, blokada: 12.177 zł,
˗Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz –
Sitaniec – plan: 415.863 zł, wykonanie: 320.218 zł, blokada: 95.645 zł,
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˗Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice - Parczew – Siemień –
Lubartów – plan: 369.000 zł, wykonanie: 249.279 zł, blokada: 119.721 zł,
˗Rozbudowa skrzyżowania na prawe skręty Azoty II poprzez budowę
skrzyżowania typu rondo na włączeniu łącznic do al. 1000-lecia Państwa
Polskiego, wraz z rozbudową al. 1000-lecia Państwa Polskiego – plan: 4.428
zł, wykonanie: 0 zł, blokada: 4.428 zł,
˗Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich DW 830 ul. 1-go Maja
w Nałęczowie – plan: 11.808 zł, wykonanie: 615 zł, blokada: 11.193 zł,
˗Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów – Lublin – Piaski: odcinek węzeł
„Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP:
Węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina - ok. 17 działek –
plan: 10.578 zł, wykonanie: 8.600 zł, blokada: 1.978 zł,
˗Budowa drogi ekspresowej S 17 Garwolin - Kurów na odcinku granicy
województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów
Zachód” (bez węzła), część nr 3 – plan: 298.152 zł, wykonanie: 45.192 zł,
blokada: 251.854 zł, nieprzekazane: 1.106 zł,
˗Rozbudowa skrzyżowania Ronda Lubelskiego Lipca 80 w Lublinie – plan:
16.605 zł, wykonanie: 6.888 zł, blokada: 9.717 zł,
˗Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską w Białej
Podlaskiej” – plan: 12.546 zł, wykonanie: 4.600 zł, blokada: 7.946 zł,
˗Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna-Biskupice z wyłączeniem odcinka
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w miejscowości
Ciechanki) – plan: 11.070 zł, wykonanie: 1.906,50 zł, nieprzekazane:
9.163,50 zł
˗Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży-Wojsławice-Teratyn
na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 w
zakresie budowy systemu odwodnienia odprowadzającego wody opadowe
i roztopowe od przepustów drogowych w kierunku odbiornika – plan:
24.600 zł, wykonanie: 22.639 zł, nieprzekazane: 1.961 zł,
˗Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – plan:
21.771 zł, wykonanie: 10.332 zł, nieprzekazane 11.439 zł,
˗Rozbudowa ul. Janowskiej, obejmująca budowę ścieżki rowerowej i zatok
autobusowych w m. Biała Podlaska – plan 3.690 zł, wykonanie: 0 zł,
nieprzekazane: 3.690 zł,
˗Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii Nr 2 Warszawa – Terespol w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 812 w m. Biała Podlaska – plan 15.498 zł, wykonanie: 0 zł,
nieprzekazane: 15.498 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 607.965,50 zł stanowią:
kwota 535.098 zł – środki zablokowane decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 26
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok, z tego:
- kwota 252.410 zł - Niewykorzystane środki stanowią oszczędność po
zrealizowaniu 5 zadań. Wycenie podlegało mniej działek niż było wymienionych
we wniosku o wydanie decyzji ZRiD. Trzech rzeczoznawców było zwolnionych
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podmiotowo z podatku od towarów i usług. Oszczędności wystąpiły w realizacji
następujących zadań:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 Bychawa - Kębłów na odcinku od
m. Piotrków do m. Majdan Kozic Dolnych - kwota 12.177 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubelskim na DK 12
w m. Chojno Nowe Pierwsze i Chojno Nowe Drugie w ramach PBDK
- kwota 19.011 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki Fajsławice w zakresie rozbudowy mostu na rzece Wieprz w m. Trawniki
- kwota 1.428 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz
– Sitaniec - kwota 95.645 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień –
Lubartów - kwota 119.721 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania na prawe skręty Azoty II poprzez budowę
skrzyżowania typu rondo na włączeniu łącznic do al. 1000-lecia Państwa
Polskiego, wraz z rozbudową al. 1000-lecia Państwa Polskiego - kwota
4.428 zł;
- kwota 15.631 zł - Niewykorzystane środki stanowią oszczędność po
zrealizowaniu zadań. Wycenie podlegało mniej działek niż było wymienionych
we wniosku o wydanie decyzji ZRID. Dwóch rzeczoznawców było zwolnionych
podmiotowo z podatku od towarów i usług. Oszczędności wystąpiły w realizacji
następujących zadań:
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich DW 830 ul. 1-go Maja,
ul. Armatnia Góra i DW 826 ul. Kolejowa – kwota 11.193 zł,
- Budowa drogi ekspresowej S 17 Kurów - Lublin – Piaski: zadanie nr
odcinek węzeł „Dąbrowica” - węzeł „Lubartów” i odcinek drogi krajowej
nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina kwota 1.978 zł,
- Budowa drogi ekspresowej S 17 Garwolin-Kurów na odcinku granica
województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie
„Kurów Zachód” (bez węzła) – kwota 2.460 zł;
- kwota 9.717 zł - Niewykorzystane środki stanowią oszczędność po zrealizowaniu
zadania – „Ronda Lubelskiego Lipca ’80 w Lublinie”. Wycenie podlegało mniej
działek niż było wymienionych we wniosku o wydanie decyzji ZRID.
- kwota 257.340 zł - Niewykorzystane środki stanowią oszczędność po
zrealizowaniu zadań. Wycenie podlegało mniej działek niż było wymienionych
we wniosku o wydanie decyzji ZRID. Ponadto dla jednej inwestycji wpłynęły
wnioski o ustalenie odszkodowania dot. tylko 64 działek (środki planowano na
wycenę 390 działek). Dwóch rzeczoznawców było zwolnionych podmiotowo z
podatku od towarów i usług. Oszczędności wystąpiły w realizacji następujących
zadań:
- Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica
województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie
„Kurów Zachód” (bez węzła). Część nr 3. (ograniczenia) - kwota 7.946 zł,
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- Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską w Białej
Podlaskiej – kwota 249.394 zł,
- kwota 72.867,50 zł stanowią środki nieprzekazane do wysokości planu, z tego
dotyczące poniższych zadań:
- Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica
województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów
Zachód” (bez węzła). Część nr 3 - kwota 1.106 zł,
- Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – kwota
11.449 zł,
- Rozbudowa ul. Janowskiej, obejmująca budowę ścieżki rowerowej i zatok
autobusowych w m. Biała Podlaska – kwota 3.690 zł,
- Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii Nr 2 Warszawa – Terespol w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 812 w m. Biała Podlaska – kwota 15.498 zł. Zadanie nie
zostało wykonane z uwagi na brak wydanej decyzji ZRiD.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna-Biskupice z wyłączeniem odcinka
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w miejscowości
Ciechanki) – kwota 9.163,50 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży-WojsławiceTeratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km
21+393 w zakresie budowy systemu odwodnienia odprowadzającego wody
opadowe i roztopowe od przepustów drogowych w kierunku odbiornika –
kwota 1.961 zł,
- na sfinansowanie wydatków w związku z prowadzonymi postępowaniami
administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U z 2017 r., poz. 2097) dotyczącymi
oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych przez Komisję
Arbitrażową zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 41 nie zostały przekazane m. in. z
powodu braku możliwości realizacji zadania w 2018 r., dotyczącego oceny
prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych przez Komisję Arbitrażową,
zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. w 2018 r. oraz
braku wydanych decyzji ZRiD.
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 184.304 zł
wykonanie: 184.304 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 16 o łączną kwotę 184.304 zł, z tego:
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 o kwotę 133.500 zł, decyzją Ministra Finansów Nr F/FG3.4143.3.66.2018.MF.1206
z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 132 Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania
Skarbu Państwa wynikającego z orzeczenia Komisji Regulacyjnej do Spraw
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie, wydanego na posiedzeniu
w dniu 21 czerwca 2016 r., na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Warszawie, za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość,
 o kwotę 50.804 zł, decyzją Ministra Finansów MF/FG3.4143.3.132.2018.MF.2216
z dnia 12 lipca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 274 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu
Państwa wynikającego z orzeczenia Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin
Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie, wydanego na posiedzeniu w dniu 19
marca 2018 r., sygn. akt W.KŻ-I-3681/03 na rzecz Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Warszawie, za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość o pow.
3174 m² położoną na działce Nr 407 w obrębie Michów, gmina Michów, powiat
lubartowski przy ul. Lubelskiej.

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 16
Środki w kwocie 184.304 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 16 wykorzystane
zostały na wypłatę odszkodowań na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Warszawie zgodnie z orzeczeniem Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin
Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie.
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 5.100 zł
wykonanie: 5.100 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16 o kwotę 5.100 zł,
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.12.2018.MF.171z dnia 9 lutego 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 lutego 2018 r.
z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa na rzecz osób
fizycznych zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 grudnia 2017 r.,
sygn. akt I ACa 164/17 tytułem zapłaty kosztów postępowania apelacyjnego.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 16
Środki w kwocie 5.100 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 16 wykorzystane
zostały na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego
z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie na sfinansowanie kosztów
postępowania administracyjnego.
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rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 40.016,51 zł
wykonanie: 40.016,51 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 40.016,51 zł wynikała ze
zwiększenia z rezerwy celowej poz. 73 z przeznaczeniem na zwrot poniesionych
wydatków zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U, poz. 1389).
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 19.352,51 zł
wykonanie: 19.352,51 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73 o kwotę 19.352,51 zł, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG3.4143.3.211.2018.MF.3951 z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 511 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2018 r.
z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz. U, poz. 1389).
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 73
Środki w kwocie 19.352,51 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 73 zostały
wykorzystane w całości przez poniższe j. s. t.:
– Urząd Miasta Ostrów Lubelski – kwota 2 100 zł na usunięcie/zmianę treści
tablic na sześciu obiektach,
– Urząd Gminy Jastków – kwota 2 800,01 zł na usunięcie i wymianę tablicy
w Ługowie,
– Urząd Miasta Puławy – kwota 14.452,50 zł na usunięcie pomnika „Bohaterom
wspólnych walk o wyzwolenie Puław”.
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§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów
publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 20.664 zł
wykonanie: 20.664 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73 o łączną kwotę 20.664 zł, z tego:
- o kwotę 8.733 zł decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.211.2018.MF.3951
z dnia13 października 2018 r.
- o kwotę 11.931 zł decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.223.2018.MF.4191
z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzone decyzją nr 511 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2018 r.
z przeznaczeniem na zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz. U, poz. 1389).
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 73
Środki w kwocie 20.664 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 73 zostały
wykorzystane w całości przez poniższe jednostki:
– Nadleśnictwo Międzyrzec (Międzyrzec Podlaski) – kwota 3 690 zł, na usunięcie
dwóch obiektów:
 pomnika - obelisku w Zahajkach (leśnictwo Bereza) z tablicą pamiątkową –
z napisem „Wieczna cześć i chwała bohaterom walk o utrwalenie władzy
ludowej, sierż. SB Małagocki Stefan poległ 24.05.1951 r., sierż. MO Puchacz
Stefan poległ 27.05.1951 r. Społeczeństwo Międzyrzecza w XXV rocznicę MO
i SB”,
 pomnika - obelisku w Żerocinie (leśnictwo Żerocin) z tablicą pamiątkową –
z napisem: „Wieczna chwała bohaterom funk. MO i SB poległym w walce
o utrwalenie władzy ludowej w Żerocinie w 1946 r. (lista nazwisk)”;
– Nadleśnictwo Lubartów - kwota 4 305 zł, na usunięcie pomnika przy drodze
Czemierniki - Radzyń Podlaski z tablicą o treści
„Wieczna chwała
funkcjonariuszom MO i UB poległym dnia 9.VIII.1945 r. w walce o utrwalanie
władzy ludowej w XV rocznicę P.K.W.N. – społeczeństwo Czemiernik (lista 11
nazwisk)”,
– Nadleśnictwo Józefów – kwota 738 zł, na usunięcie pomnika upamiętniającego
stacjonowanie placówek radzieckich partyzantów w latach 1942-1944,
zlokalizowanego w lasach Nadleśnictwa Józefów - Leśnictwo Malce,
oraz osobę fizyczną, która poniosła wydatki na usunięcie i wymianę pomnika
sowieckich lotników w tartaku Długi Kąt (gmina Józefów).
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
700 – Gospodarka mieszkaniowa
Zakres zadań realizowanych w 2018 r. nie różnił się zasadniczo od realizowanego
w roku 2017 r., tj. wydatkowano środki m.in. na:
 finansowanie zadań zleconych realizowanych przez powiaty związane
z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób
fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe i krajowe,
 wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań
w postępowaniach prowadzonych w trybie ust. z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych.
Natomiast w 2018 r. nie refundowano kosztów wynikających z art. 41 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach związanych z podziałem nieruchomości oraz
z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów
i budynków.
W 2018 r. po raz pierwszy przekazano dotacje na zwrot poniesionych wydatków
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

167

168

Dział 710 – Działalność usługowa
plan wg ustawy budżetowej: 24.588.000 zł
plan po zmianach: 24.998.000 zł
wykonanie: 24.883.397,09 zł, tj. 99,54% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 410.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększeń planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 110.000 zł,
z tego:
 z przeznaczeniem dla odpowiednich powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego na wydatki rzeczowe - 50.000 zł.
 dla powiatu biłgorajskiego z przeznaczeniem dla powiatowego inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego
w
Biłgoraju
na
zakup
samochodu
wykorzystywanego do czynności kontrolnych - 60.000 zł
2. zwiększeń planu z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 300.000 zł, z tego:
 z przeznaczeniem dla:
a) powiatu
lubartowskiego
na
zakup
sprzętu komputerowego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie –
kwota 30.000 zł,
b) powiatu lubelskiego na:
 zakup serwera w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Lublinie – kwota 15.000 zł,
 zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie –
kwota 60.000 zł,
 zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Lublinie – kwota 15.000 zł,
c) powiatu bialskiego na:
 zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białej
Podlaskiej – kwota 60.000 zł,
 zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej – kwota 30.000 zł,
d) powiatu kraśnickiego na:
 zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kraśniku –
kwota 60.000 zł,
 zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Kraśniku – kwota 30.000 zł.
Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia
się następująco:
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rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan wg ustawy budżetowej: 9.572.000 zł
plan po zmianach: 9.572.000 zł
wykonanie: 9.468.463,09 zł, tj. 98,92% planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 9.372.000 zł
plan po zmianach: 9.450.848,07 zł
wykonanie: 9.355.060,16 zł, tj. 98,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 78.848,07 zł wynikała ze:
zwiększeń planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego, z tego:
 decyzją
budżetową
Nr
151
Wojewody
Lubelskiego
z
dnia
17 maja 2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 3030 – kwota
28.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 377 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 września 2018 r.,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 2210 - kwota 9.300 zł,
 decyzją budżetową Nr 574 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 3030 oraz w § 4000 w łącznej
kwocie
41.548,07 zł.
Omówienie wydatków
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmujące zagadnienia
geodezji i kartografii, wykonywane przez starostów na podstawie ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.
zm.) w 2018 roku, wykorzystano środki w kwocie 9.355.060,16 zł.
Powyższe środki stanowią dwie grupy wydatków:
 koszty utrzymania stanowisk pracy – plan: 6.960.000 zł, wykonanie:
6.959.998,59 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników
realizujących zadania dotyczące:
 prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 pozostałe wydatki (zadania rzeczowe) – plan: 2.490.848,07 zł, wykonanie:
2.395.061,57 zł, z tego:
 zakładanie, modernizacja osnów szczegółowych – 1.316.319,77 zł,
 modernizacja, aktualizacja, dostosowanie danych ewidencji gruntów
i budynków - 485.757,49 zł,
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 utworzenie, dostosowanie mapy zasadniczej, w tym baz danych obiektów
topograficznych BDOT500 i bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia
terenu GESUT – 357.724 zł,
 cyfryzacja zasobu-skanowanie i archiwizacja operatów geodezyjnych
i kartograficznych – 174.598 zł,
 pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii – 60.662,31 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 95.787,91 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu w kwocie 3.595 zł, z powodu
ostatecznych rozliczeń z wykonawcami oraz niewywiązania się wykonawcy
z umowy – niedostarczenie przedmiotu umowy.
 środki zwrócone przez powiaty w kwocie 92.192,91 zł, w wyniku naliczenia kar
umownych wykonawcom.
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 120.000 zł
plan po zmianach: 110.700 zł
wykonanie: 102.951 zł, tj. 93% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 9.300 zł wynikała ze
zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 377 Wojewody Lubelskiego z dnia
11 września 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110.
Omówienie wydatków
W 2018 roku, powyższa dotacja w kwocie 102.951 zł została wydatkowana w całości
na realizację zadań określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
wykonywane przez samorząd województwa.
Powyższe środki zostały wykorzystane na wykonanie aktualizacji zbiorów danych
BDOT10k przez powiat kraśnicki, powiat lubelski i powiat opolski.
Niewykorzystane środki w kwocie 7.749 zł stanowią środki zwrócone przez samorząd
województwa z powodu naliczenia wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnienia
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.
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Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 80.000 zł
plan po zmianach: 10.451,93 zł
wykonanie: 10.451,93 zł, tj. 100% planu
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan wg ustawy budżetowej: 46.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 46.000 zł wynikała ze
zmniejszenia planu:
 decyzją budżetową Nr 151 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 maja 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110 – kwota 28.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 574 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110 – kwota 18.000 zł.
Omówienie wydatków
W 2018 roku nie zaistniała potrzeba zlecania przez Wojewódzką Inspekcję
Geodezyjno-Kartograficzną wykonania dodatkowych opracowań geodezyjnych i
kartograficznych niezbędnych do sprawowania nadzoru w ramach realizowanych
zadań.
§ 4000 – grupa wydatków bieżących jednostki
plan wg ustawy budżetowej: 34.000 zł
plan po zmianach: 10.451,93 zł
wykonanie środków § 4210: 10.451,93 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 23.548,07 zł wynikała ze
zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 574 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
listopada 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110.
Omówienie wydatków
W 2018 roku, środki w kwocie 10.451,93 zł wydatkowano w całości na:
 zakup programu specjalistycznego dla Inspekcji tj. C-Geo z modułem do mapy
zasadniczej w GML oraz GML Factory w kwocie 2.988,90 zł,
 zakup licencji EWMAPA 12 FB i EWOPIS7 w kwocie 7.463,03 zł.
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rozdział 71015 – Nadzór budowlany
plan wg ustawy budżetowej: 14.427.000 zł
plan po zmianach: 14.881.000 zł
wykonanie: 14.869.951,43 zł tj. 99,93% planu
Dotacje celowe dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 11.368.000 zł
plan po zmianach: 11.675.247 zł
wykonanie: 11.666.499,18 zł, tj. 99,93 planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 307.247 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy ogólnej o kwotę 105.000 zł, decyzją Nr 581 Wojewody
Lubelskiego, z dnia 14 listopada 2018 r. z przeznaczeniem dla:
 powiatu lubelskiego na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie – kwota 15.000 zł,
 powiatu lubartowskiego na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie – kwota 30.000 zł,
 powiatu bialskiego na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej – kwota 30.000 zł,
 powiatu kraśnickiego na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kraśniku – kwota 30.000 zł.
2. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody lubelskiego o kwotę 50.000 zł, decyzją Nr
595 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem dla
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego na wydatki bieżące.
3. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 152.247 zł, z tego:
 o kwotę 120.243,22 zł, decyzją Nr 594 Wojewody Lubelskiego z dnia 15
listopada 2018 r. z przeznaczeniem dla powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego na:
 wydatki rzeczowe w kwocie 97.712,22 zł, z jednoczesnym
zmniejszeniem w § 4000 – kwota 85.716 zł oraz w dziale 710, rozdział
71095 § 4000 - kwota 11.996,22 zł planu wydatków bieżących,
 wynagrodzenia o charakterze jednorazowym tj. na wypłatę dodatków
zadaniowych dla pracowników zatrudnionych w grupie członków
korpusu służby cywilnej, w kwocie 22.531 zł z jednoczesnym
zmniejszeniem wydatków bieżących.
 o kwotę 32.003,78 zł decyzją Nr 588 Wojewody Lubelskiego z dnia 15
listopada 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, z jednoczesnym
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zmniejszeniem w dziale 710, rozdział 71095 § 2110 środków przeznaczonych
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie na
zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego –
rozbiórki budynku baru na działce nr ewid. gr. 66/15 w miejscowości
Berdyszcze, gm. Dorohusk.
Omówienie wydatków
Powyższa dotacja, przekazana dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
w kwocie 11.666.499,18 zł, została wykorzystana na:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 24.856,44 zł. Środki zostały
wydatkowane na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 2.389.056,24 zł,
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – kwota
5.419.094,82 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 562.586,19 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.562.937,42 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 103.450,02 zł,
 pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup
środków żywności, usług, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże
służbowe, różne opłaty i składki, wpłaty na ZFŚS, podatek od nieruchomości,
szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kary
i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –
1.604.518,05 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 8.747,82 zł stanowią środki zwrócone przez
powiaty w wyniku oszczędności poprzetargowych oraz z niewypłaconej odprawy
emerytalnej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Puławach.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki z rezerwy Wojewody Lubelskiego w kwocie 50.000 zł wykorzystane zostały
przez 12 powiatów w wysokości 49.999,08 zł na wydatki bieżące, w tym:
 pochodne od wynagrodzeń,
 zakup materiałów i wyposażenia,
 zakup usług pozostałych.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,92 zł zostały zwrócone przez powiat opolski.
Wykorzystanie rezerwy ogólnej
Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 105.000 zł wykorzystane zostały w kwocie
103.036,87 zł, z tego przez:
 powiat lubelski na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Lublinie – kwota 15.000 zł,
 powiat lubartowski na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie – kwota 29.984,87 zł,
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 powiat bialski na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej – kwota 30.000 zł,
 powiat kraśnicki na zakup sprzętu komputerowego w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Kraśniku – kwota 28.052 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.963,13 zł stanowią środki zwrócone przez
powiaty w wyniku oszczędności poprzetargowych.
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rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Wydatki majątkowe
§ 6410 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 20.000 zł
plan po zmianach: 275.000 zł
wykonanie: 272.707,99 zł, tj. 99,17% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 255.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy ogólnej o kwotę 195.000 zł, decyzją Nr 581
Wojewody Lubelskiego, z dnia 14 listopada 2018 r. z przeznaczeniem dla:
 powiatu lubelskiego na:
 zakup serwera w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Lublinie – kwota 15.000 zł,
 zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lublinie – kwota
60.000 zł,
 powiatu bialskiego na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolnoinspekcyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białej
Podlaskiej – kwota 60.000 zł,
 powiatu kraśnickiego na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolnoinspekcyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kraśniku –
kwota 60.000 zł,
2. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody lubelskiego o kwotę 60.000 zł, decyzją Nr
587 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r. dla powiatu biłgorajskiego
z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Biłgoraju na zakup samochodu wykorzystywanego do czynności kontrolnych.
Omówienie wydatków
W 2018 r. dotacja wykorzystana została w wysokości 272.707,99 zł przez:
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kraśniku w kwocie
59.500 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej w kwocie
60.000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju w kwocie
59.990 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie w łącznej kwocie
93.217,99 zł, z tego na:
 zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne – kwota
59.500 zł,
 zakup serwera – kwota 14.898,99 zł,
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 zakup regałów do archiwum – kwota 18.819 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.292,01 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki z rezerwy Wojewody Lubelskiego w kwocie 60.000 zł wykorzystane zostały
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju w kwocie 59.990 zł
na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne.
Niewykorzystane środki w kwocie 10 zł stanowią środki nieprzekazane do wysokości
planu.
Wykorzystanie rezerwy ogólnej
Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 195.000 zł wykorzystane zostały w kwocie
193.898,99 zł, z tego przez:
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kraśniku w kwocie
59.500 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej w kwocie
60.000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie w łącznej kwocie
74.398,99 zł, z tego na:
 zakup samochodu służbowego na potrzeby kontrolno-inspekcyjne – kwota
59.500 zł,
 zakup serwera – kwota 14.898,99 zł,
Niewykorzystane środki w kwocie 1.101,01 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
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rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 3.017.000 zł
plan po zmianach: 2.899.290 zł
wykonanie: 2.899.282,09 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 117.710 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 305 Wojewody Lubelskiego z dnia
3 sierpnia 2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 6060 - kwota 3.537 zł,
2. zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 121.247 zł, z tego:
 decyzją Nr 98 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 6060 - kwota 13.000 zł,
 decyzją Nr 594 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2110 – kwota 108.247 zł.
Omówienie wydatków
Na bieżące funkcjonowanie WINB w Lublinie w 2018 r. wykorzystano kwotę
2.899.282,09 zł, z tego na:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 46.270,82 zł. Środki zostały
przeznaczone na zakup odzieży ochronnej, wody oraz na dofinansowanie do zakupu
okularów korekcyjnych.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 2.853.011,27 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty – kwota 145.307 zł,
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 31 etatów –
kwota 1.607.875,09 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 121.753,07 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 341.632,02 zł,
 wynagrodzenie bezosobowe – 700 zł,
 pozostałe wydatki bieżące: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków
żywności, usług, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne
opłaty i składki, wpłaty na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, opłaty
na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego – 635.744,09 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 7,91 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 5,39 zł,
 środki zwrócone – 2,52 zł.
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rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Wydatki majątkowe
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 22.000 zł
plan po zmianach: 31.463 zł
wykonanie: 31.462,17 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 9.463 zł wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 98 Wojewody Lubelskiego z dnia
16 kwietnia 2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących kwota 13.000 zł,
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 305 Wojewody Lubelskiego z dnia
3 sierpnia 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących kwota 3.537 zł.
Omówienie wydatków
Środki w kwocie 31.462,17 zł będące w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Lublinie zostały wykorzystane na:
 zakup serwera z oprogramowaniem – kwota 18.547,17 zł,
 zakup kserokopiarki – kwota 12.915 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 0,83 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
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rozdział 71035 – Cmentarze
plan wg ustawy budżetowej: 300.000 zł
plan po zmianach: 300.000 zł
wykonanie: 299.982,57 zł, tj. 99,99% planu
Dotacje
§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 300.000 zł
plan po zmianach: 300.000 zł
wykonanie: 299.982,57 zł, tj. 99,99% planu
Dotacja zaplanowana w kwocie 300.000 zł została wykorzystana w 2018 roku w kwocie
299.982,57 zł przez gminy z terenu województwa lubelskiego na prace remontowe
i konserwacyjne, prowadzone na grobach i mogiłach wojennych na podstawie
porozumień w sprawie powierzania obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych. Koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017, poz.
681 z późn. zm.), ponoszone są ze środków budżetu państwa, zadanie realizowane jest
przez wojewodów.
Środki zostały wykorzystane przez następujące jednostki samorządu terytorialnego:
 miasto Biała Podlaska w kwocie 10.000 zł,
 miasto Biłgoraj w kwocie 3.000 zł
 gminę Chełm w kwocie 3.000 zł,
 miasto Chełm w kwocie 10.000 zł,
 miasto Hrubieszów w kwocie 3.000 zł,
 gminę Jarczów w kwocie 22.000 zł,
 miasto Kazimierz Dolny w kwocie 5.000 zł,
 miasto Krasnystaw w kwocie 3.000 zł,
 miasto Lublin w kwocie 219.982,57 zł,
 miasto Puławy w kwocie 5.000 zł,
 gminę Tomaszów Lubelski w kwocie 3.000 zł,
 miasto Włodawa w kwocie 3.000 zł,
 miasto Zamość w kwocie 10.000 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 17,43 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
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rozdział 71095 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 289.000 zł
plan po zmianach: 245.000 zł
wykonanie: 245.000 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie:0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 453 Wojewody Lubelskiego z dnia 11
października 2018 r. dla powiatu chełmskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie na zastosowanie środka
egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego – rozbiórki budynku baru na
działce nr ewid. gr. 66/15 w miejscowości Berdyszcze, gm. Dorohusk,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących – kwota 32.003,78 zł,
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 588 Wojewody Lubelskiego z dnia 15
listopada 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 71015, § 2110
z przeznaczeniem dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego na
wydatki rzeczowe – kwota 32.003,78 zł.
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 245.000 zł
plan po zmianach: 245.000 zł
wykonanie: 245.000 zł, tj. 100% planu
Dotacja przeznaczona dla samorządu województwa została zaplanowana
w ustawie budżetowej na 2018 r. w kwocie 245.000 zł.
W latach poprzednich, środki na realizację zadań z zakresu prawa geologicznego
i górniczego, były planowane w dziale 750, rozdział 75011.
Omówienie wydatków
W 2018 roku, środki zostały wydatkowane w całości przez samorząd województwa z
przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 188.327,30 zł,
 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.816,73 zł,
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 pochodne od wynagrodzeń – 38.855,97 zł.
W ramach tych środków były wykonywane zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.).
Wydatki bieżące
§ 4000 – grupa wydatków bieżących jednostki
plan wg ustawy budżetowej: 44.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 44.000 zł wynikała ze
zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego, z tego:
 decyzją Nr 453 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 października 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w § 2110 – kwota 32.003,78 zł,
 decyzją Nr 594 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 71015, § 2110 z przeznaczeniem dla
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na wydatki rzeczowe –
kwota 11.996,22 zł.
Środki z tego rozdziału zaplanowane były na działalność prewencyjną, związaną
z wykonawstwem zastępczym w przypadkach nakazanej rozbiórki obiektów
budowlanych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Środki są
uruchamiane, gdy zachodzi potrzeba sfinansowania kosztów wykonania zastępczego,
stąd w 2018 br. brak wykonania.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
710 – Działalność usługowa
Zakres zadań realizowanych w zakresie działu 710 – Działalność usługowa,
w 2018 roku podobnie jak w 2017 roku, obejmował zadania związane
z finansowaniem działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Lublinie i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz prac
remontowych i konserwatorskich prowadzonych na mogiłach i grobach wojennych.
Natomiast dodatkowo w 2018 r. starostwa powiatowe wydatkowały środki pochodzące
z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem dla powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego, tj. na zakup samochodów służbowych, sprzętu komputerowego
oraz serwera.
Ponadto w 2018 roku przekazywana była dotacja na zadania wyodrębnione
z dotacji zaplanowanej w latach poprzednich w dziale 750, rozdział 75011, § 2210
dotyczące realizacji przez marszałka województwa ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.).
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Dział 750 – Administracja publiczna
plan wg ustawy budżetowej: 79.527.000 zł
plan po zmianach: 87.178.413,15 zł
wykonanie: 86.148.615,19 zł, tj. 98,82 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 7.651.413,15 zł
wynikała ze:
1.
zwiększenia planu decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych
budżetu państwa o łączną kwotę 5.588.555,62 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 8 – o łączną kwotę 1.384.941,86 zł, z tego:
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu nr 1/7-2017/OG-FAMI
pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 –
kwota 645.929,96 zł,
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu nr 10/82017/OG-FAMI
pn. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”, realizowanego w ramach
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 20142020 – kwota 739.011,90 zł,
 z rezerwy celowej poz. 9 – o kwotę 48.000 zł, z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego oraz Systemem
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
w województwie lubelskim,
 z rezerwy celowej poz. 19 o kwotę 57.120 zł, z przeznaczeniem na
sfinansowanie dodatków zadaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zaangażowanych
w realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd” w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020,
 z rezerwy celowej poz. 47 – o kwotę 3.675.607,14 zł, z przeznaczeniem na
uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego realizujące
zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy
o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na oprawę
i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz oprawę ksiąg meldunkowych,
 z rezerwy celowej poz. 73 – o łączną kwotę 422.886,62 zł, z tego:
- z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zwiększenia o jeden etat od 1
lutego 2018 r. zatrudnienia w LUW w Lublinie w związku z realizacją
zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego rozpatrywania wniosków
o opinię o celowości inwestycji w systemie IOWISZ – kwota 34.844,62 zł,
- z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi
środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji
elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – kwota 380.516 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 października 2018 r. zwiększenia
zatrudnienia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 lipca
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2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1532),
2. zwiększenia z rezerwy ogólnej o łączną kwotę 1.370.000 zł, z tego:
- na organizację w dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy
„I Ogólnopolskiego Święta Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi” – kwota
1.220.000 zł,
- na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji zadań
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – kwota 150.000 zł,
3. zwiększenia z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 302.712,40 zł,
z tego:
 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na organizację w dniu 23
września 2018 r. w Wąwolnicy „I Ogólnopolskiego Święta Plonów –
wdzięczni Polskiej Wsi”- realizowanego na podstawie polecenia Prezesa Rady
Ministrów zawartego w piśmie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr
DP.17.245.2018.RS z dnia 13 września 2018 r. – kwota 150.000 zł,
 z przeznaczeniem na; Zakup, wdrożenie i serwis aplikacji „Statystyka” systemu
TBD-FK Finanse i Księgowość – kwota 138.830,63 zł,
 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Urzędu – kwota
13.881,77 zł,
4. zwiększenia decyzją Wojewody Lubelskiego o
kwotę 390.145,13 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w działach:
 600, rozdział 60003 – kwota 264.162,48 zł,
 851, rozdział 85195 – kwota 125.982,65 zł.
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:
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rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
plan wg ustawy budżetowej: 74.170.000 zł
plan po zmianach: 82.102.829,36 zł
wykonanie: 81.092.306,14 zł, tj. 98,77 % planu
W 2018 r. wydatki w rozdziale 75011 zaplanowane zostały w ustawie budżetowej
w kwocie 74.170.000 zł na:
I.
II.

Dotacje celowe przeznaczone dla samorządów gminnych, samorządów
powiatowych z terenu województwa lubelskiego oraz samorządu województwa
lubelskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Finansowanie działalności Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

I. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach
dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki
finansowe z ustawy budżetowej na 2018 r. w kwocie: 23.878.000 zł.
Dotacje
plan wg ustawy budżetowej: 21.856.000 zł
plan po zmianach: 28.776.043,16 zł
wykonanie: 28.121.560,31 zł tj. 97,72 % planu
z tego:
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 21.856.000 zł
plan po zmianach: 25.919.307,86 zł
wykonanie: 25.467.556,13 zł tj. 98,26 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 4.063.307,86 zł
wynikała ze:
1. zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 4.056.123,14 zł , z tego:
 z rezerwy celowej poz. 47 o łączną kwotę 3.675.607,14 zł z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.63.2018.MF.1031 z dnia 20
kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 7
czerwca 2018 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek
samorządu terytorialnego realizujące zadania wynikające z ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych tj. na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz oprawę ksiąg
meldunkowych - kwota 2.288.639,92 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.157.2018.MF.3804 z dnia 12
października 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 584 Wojewody Lubelskiego
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z dnia 14 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz
ustawy o dowodach osobistych – kwota 1.386.967,22 zł,
 z rezerwy celowej poz. 73 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS7.4143.3.121.2018.MF.3224 z dnia 17 września 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 417 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 września 2018 r.,
z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka
identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym
do węzła krajowego - kwota 380.516 zł.
2. zwiększenia planu o kwotę 7.184,72 zł decyzja budżetową Nr 442 Wojewody
Lubelskiego z dnia 5 października 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu
w dziale 750, rozdział 75045 § 2110.
Omówienie wydatków
Dotacja przekazana do końca 2018 r. w wysokości 25.467.556,13 zł, została
wydatkowana m.in. na:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.869.947,38 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.167.991,36 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – 3.097.196,79 zł,
 pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,
zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie
i czynsze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia –
3.332.420,60 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 451.175,73 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 47 – 111.894,78 zł,
 z rezerwy celowej poz. 73 – 3.203,65 zł,
 z ustawy budżetowej – 336.653,30 zł.
Niewykorzystanie powyższych środków wynika z realizacji przez jednostki samorządu
terytorialnego mniejszej liczby czynności w stosunku do liczby zaplanowanej.
Dotacja z zakresu spraw obywatelskich została skalkulowana w oparciu o stawkę
roboczogodziny w kwocie 24,44 zł, katalog zadań obowiązujący od dnia 1 stycznia
2016 r., (określone czynności wraz z medianą czasu ich realizacji) oraz liczbę
czynności dla każdej gminy województwa lubelskiego, oszacowaną całorocznie na
podstawie liczby czynności zrealizowanych przez nie w okresie styczeń – czerwiec
2017 r.
Na koniec 2018 r. plan po zmianach wyniósł 15.965.967,22 zł, natomiast wykonanie
wydatków wyniosło 15.558.558,48 zł
W ramach tych środków były wykonywane zadania z zakresu spraw obywatelskich
w ramach:
- Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2064),
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- Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1382),
- Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1464 z późn. zm.).
Do końca 2018 r. wykonano poniższe czynności:
- Rejestracja Stanu Cywilnego, z tego:
- sporządzono 59.427 aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa),
- sporządzono 34.406 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego,
- sporządzono 139.638 przypisków w aktach stanu cywilnego,
- wykonano 240.247 migracji aktów do Rejestru Stanu Cywilnego,
- wydano 46 decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
- wykonano 12.279 czynności materialno – technicznych z zakresu rejestracji
stanu cywilnego nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego,
- wydano 287.908 odpisów aktów stanu cywilnego,
- wydano 16.960 zaświadczeń, zezwoleń oraz oświadczeń,
- wydano 1.149 decyzji w sprawie imion i nazwisk,
- Ewidencja ludności, z tego:
- dokonano łącznie 89.266 zameldowań, wymeldowań oraz zgłoszeń wyjazdu na
pobyt czasowy, stały, jak również zgłoszeń powrotu z pobytu czasowego,
- usunięto 169.508 niezgodności,
- wydano 2.152 decyzje w sprawach meldunkowych,
- nadanie numeru PESEL oraz jego zmiana – 12.721,
- Udostępnianie danych, z tego:
- udostępniono 46.533 danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców oraz udostępniono dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz
dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- wydano 59.843 zaświadczenia zawierające pełny wykaz danych osoby, której
wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
oraz wydanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby,
której wniosek dotyczy,
- wydano 79 decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych oraz
o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO,
- Dowody Osobiste, z tego:
- wydano 221.875 dowodów osobistych,
- przyjęto 20.811 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
- wydano 51 decyzji w sprawach dowodów osobistych,
- unieważniono 26.167 dowodów osobistych w RDO.
Na koniec 2018 r. w ramach pozostałych zadań, plan po zmianach wyniósł
7.284.184,72 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 7.247.824,92 zł.
Pozostałe zadania realizowano w ramach poniższych ustaw:
- Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1030),
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- Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018
r., poz. 986),
- Ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1459),
- Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 408).
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 47
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 47 w łącznej kwocie 3.675.607,14 zł
zostały wykorzystane w kwocie 3.563.712,36 zł, z tego na:
 oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego - plan: 2.288.639,92 zł - wykonanie
2.283.860,38 zł.
Dotację otrzymało 122 jednostki samorządu terytorialnego na oprawę,
konserwację oraz renowację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg urodzeń,
małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickich, prawosławnych i wyznania
mojżeszowego.
Niewykorzystane środki w kwocie 4.779,54 zł powstały w związku z zakupem
usług po niższych cenach i zostały zwrócone przez 4 jednostki samorządu
terytorialnego.
 uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na
realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - plan:
1.386.967,22 zł - wykonanie 1.279.851,98 zł.
Dotację otrzymało 72 jednostki samorządu terytorialnego na uzupełnienie
wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych.
Niewykorzystane środki w kwocie 107.115,24 zł zostały zwrócone przez
jednostki do budżetu państwa. Oszczędności powstały w związku z realizacją
przez jednostki samorządu terytorialnego mniejszej niż planowano liczby
czynności z zakresu spraw obywatelskich.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 73
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 73 przyznane w kwocie 380.516 zł
z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka
identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do
węzła krajowego zostały przekazane 213 jednostkom samorządu terytorialnego.
Jednostki wykorzystały środki w wysokości 377.312,35 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 3.203,65 zł, wynikające z oszczędności zostały
zwrócone przez jednostki na rachunek budżetu państwa.
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
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plan wg ustawy budżetowej: 2.022.000 zł
plan po zmianach: 2.117.723,40 zł
wykonanie: 2.115.862,43 zł, tj. 99,91 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 95.723,40 zł wynika ze
zwiększenia decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 442 z dnia 5 października 2018 r. z
jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 75045 § 2110.
Omówienie wydatków
Dotacja przekazana do końca 2018 r. w kwocie 2.115.862,43 zł została wydatkowana
m.in. na:
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.247,92 zł,
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.543.899,70 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.727,64 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – 314.408,14 zł,
 pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług
pozostałych, odpis na ZFŚS, szkolenia – 131.579,03 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.860,97 zł powstałe na skutek oszczędności
zostały zwrócone przez następujące 4 powiaty.
W ramach tych środków były wykonywane zadania zgodnie z:
- Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2017 r., poz.2101 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2336 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 908),
- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,
poz.2126 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 29 czerwca 1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(Dz. U. z 2016, poz. 703),
- Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716),
- Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610),
- Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
z 2017 r. , poz. 1161),
- Ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn.
zm.),
- Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129),
- Ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2033),
- Ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1897),
- Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 997 z późn. zm.),
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-

Ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
(Dz. U. z 2018 r., poz.1459),
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609 z późn.
zm.).
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rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Wydatki na zadania związane z realizacją projektu nr 10/8-2017/OG-FAMI
pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
§ 2001 - Dotacje celowe finansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących
z Unii Europejskiej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 554.258,92 zł
wykonanie: 403.606,31 zł, tj. 72,82 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 554.258,92 zł
wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 z tego:
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.311.2018.MF.FAMI.2430 z dnia 26
lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 297 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
lipca 2018 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu nr 10/8-2017/OGFAMI pn. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”, realizowanego w ramach
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
dla Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, będącymi partnerami jednostki realizującej, tj. Wojewody
Lubelskiego – kwota 265.106,66 zł,
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.522.2018.MF.FAMI.4648 z dnia 22
października 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 503 Wojewody Lubelskiego z
dnia 23 października 2018 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu nr
10/8-2017/OG-FAMI pn. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”, realizowanego
w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata
2014-2020 dla Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, będącymi partnerami jednostki realizującej, tj.
Wojewody Lubelskiego – kwota 289.152,26 zł.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki w kwocie 554.258,92 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 przeznaczone na
pokrycie kosztów projektu nr 10/8-2017/OG-FAMI pn. „Lubelska Koalicja na rzecz
Integracji”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji na lata 2014-2020 wraz z partnerami Wojewody Lubelskiego, zostały
wykorzystane w kwocie 403.606,31 zł, z tego:
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski - plan: 276.721,05 zł, wykorzystanie:
126.538,48 zł,
z przeznaczeniem miedzy innymi na:
 wynagrodzenie lidera i eksperta merytorycznego,
 wynagrodzenie asystenta migranta,
 wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji,
 wynagrodzenie doradcy studenta ds. integracji i legalizacji,
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wynagrodzenie specjalistów ds. szkoleń,
wynagrodzenie koordynatora świetlicy integracyjno - opiekuńczej,
wynagrodzenie trenerów Orientation week,
wynagrodzenie lektorów kursów języka,
wynagrodzenie trenerów zajęć adaptacyjnych,
wynagrodzenie ekspertów szkolenia z zakresu integracji, prawa
migracyjnego i wolonotariatu,
 wynagrodzenie ekspertów/trenerów- praktyków medialnych,
 zakup laptopów do działań edukacyjnych, medialnych i zajęć z języka
polskiego,
 zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
 opłacono wynajem świetlicy integracyjno – opiekuńczej dla dzieci
migrantów,
 zakupiono telefony dla asystenta migranta i specjalisty ds. rekrutacji,
 opłacono wyżywienie w czasie Orientation week,
 zakupiono materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego,
 zakup materiałów biurowych,
 zakup środków czystości,
 opłacono tłumaczenie materiałów promocyjnych i tekstów,
 opłacenie punktu wsparcia migrantów.
2. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa – plan: 277.537,87 zł, wykorzystanie:
277.067,83 zł, z przeznaczeniem miedzy innymi na:
 wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu,
 podróże personelu w celu prowadzenia mobilnego punktu konsultacyjno
doradczego,
 zakup komputerów,
 zakup smartfona,
 wynagrodzenie specjalistów ds. szkoleń,
 koszty obsługi pomieszczeń (czynsz, media, utrzymanie czystości),
 koszt dostępu do systemu informacji prawnej,
 zakup książek do Biblioteki Migracyjnej,
 koszty promocyjne projektu (plakaty, ulotki, promocja internetowa).
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 150.652,61 zł stanowią:
 środki zablokowane decyzją Nr 37 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok
– kwota 135.289,20 zł, Niewykorzystana dotacja przeznaczona była dla partnera
projektu, tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Powodem
pojawienia się oszczędności była przedłużająca się procedura przetargowa na
zakup sprzętu. Ponadto nastąpiło opóźnienie w realizacji działania, jakim było
uruchomienie punktu wsparcia dla cudzoziemców,
 środki zwrócone w łącznej kwocie 15.363,41 zł z tego:
 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – kwota 14.893,37 zł,
 Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa – kwota 470,04.
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2002 - Dotacje celowe współfinansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących
z Unii Europejskiej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 184.752,98 zł
wykonanie: 134.535,44 zł, tj. 72,82% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 184.752,98 zł
wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 z tego:
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.311.2018.MF.FAMI.2430 z dnia 26
lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 297 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
lipca 2018 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu nr 10/8-2017/OGFAMI pn. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”, realizowanego w ramach
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
dla Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, będącymi partnerami jednostki realizującej, tj. Wojewody
Lubelskiego – kwota 88.368,89 zł,
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.522.2018.MF.FAMI.4648 z dnia 22
października 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 503 Wojewody Lubelskiego
z dnia 23 października 2018 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu
nr 10/8-2017/OG-FAMI pn. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”,
realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji na lata 2014-2020 dla Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, będącymi partnerami jednostki
realizującej, tj. Wojewody Lubelskiego – kwota 96.384,09 zł.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki w kwocie 184.752,98 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 przeznaczone na
pokrycie kosztów projektu nr 10/8-2017/OG-FAMI pn. „Lubelska Koalicja na rzecz
Integracji”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji na lata 2014-2020 wraz z partnerami Wojewody Lubelskiego, zostały
wykorzystane w kwocie 134.535,44 zł, z tego:
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski – plan: 92.240,35 zł, wykorzystanie: 42.179,50 zł,
z przeznaczeniem miedzy innymi na:
 wynagrodzenie lidera i eksperta merytorycznego,
 wynagrodzenie asystenta migranta,
 wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji,
 wynagrodzenie doradcy studenta ds. integracji i legalizacji,
 wynagrodzenie specjalistów ds. szkoleń,
 wynagrodzenie koordynatora świetlicy integracyjno - opiekuńczej,
 wynagrodzenie trenerów Orientation week,
 wynagrodzenie lektorów kursów języka,
 wynagrodzenie trenerów zajęć adaptacyjnych,
 wynagrodzenie ekspertów szkolenia z zakresu integracji, prawa migracyjnego
i wolonotariatu,
 wynagrodzenie ekspertów/trenerów- praktyków medialnych,
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 zakup laptopów do działań edukacyjnych, medialnych i zajęć z języka
polskiego,
 zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
 opłacono wynajem świetlicy integracyjno – opiekuńczej dla dzieci migrantów,
 zakupiono telefony dla asystenta migranta i specjalisty ds. rekrutacji,
 opłacono wyżywienie w czasie Orientation week,
 zakupiono materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego,
 zakup materiałów biurowych,
 zakup środków czystości,
 opłacono tłumaczenie materiałów promocyjnych i tekstów,
 opłacenie punktu wsparcia migrantów.
2. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa – plan: 92.512,63 zł, wykorzystanie:
92.355,94 zł, z przeznaczeniem miedzy innymi na:
 wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu,
 podróże personelu w celu prowadzenia mobilnego punktu konsultacyjno
doradczego,
 zakup komputerów,
 zakup smartfona,
 wynagrodzenie specjalistów ds. szkoleń,
 koszty obsługi pomieszczeń (czynsz, media, utrzymanie czystości),
 koszt dostępu do systemu informacji prawnej,
 zakup książek do Biblioteki Migracyjnej,
 koszty promocyjne projektu (plakaty, ulotki, promocja internetowa).
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 50.217,54 zł stanowią:
 środki zablokowane decyzją Nr 37 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok
– kwota 45.096,40 zł, Niewykorzystana dotacja przeznaczona była dla partnera
projektu, tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Powodem
pojawienia się oszczędności była przedłużająca się procedura przetargowa na
zakup sprzętu. Ponadto nastąpiło opóźnienie w realizacji działania, jakim było
uruchomienie punktu wsparcia dla cudzoziemców,
 środki zwrócone w łącznej kwocie 5.121,14 zł z tego:
 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – kwota 4.964,45 zł,
 Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa – kwota 156,69.
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rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
II. Finansowanie działalności Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
plan wg ustawy budżetowej: 50.292.000 zł
plan po zmianach: 53.326.786,20 zł
wykonanie: 52.970.745,83 zł, tj. 99,33 % planu
W analizowanym okresie wydatki związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie, przedstawiały się następująco:
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 47.475.000 zł
plan po zmianach: 50.654.825,96 zł
wykonanie: 50.342.287,71 zł, tj. 99,38 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 3.179.825,96 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa decyzjami Ministra Finansów
o łączną kwotę 2.065.839,64 zł, z tego:
z rezerwy celowej poz. 8 - kwota 568.023,72 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.214.2018.MF.FAMI.1582
z dnia 6 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 181 Wojewody
Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. – kwota 211.196 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.383.2018.MF.FAMI.2924
z dnia 3 września 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 360 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 września 2018 r. – kwota 139.054,65 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.348.2018.MF.FAMI.2708
z dnia 7 września 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 375 Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 września 2018 r. – kwota 212.957,07 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr Nr MF/IP6.4143.3.520.2018.MF.FAMI.4619
z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 671 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. – kwota 4.816 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu nr 1/7-2017/OG-FAMI
pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla
jednostki realizującej, tj.: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
 z rezerwy celowej poz. 19 - kwota 57.120 zł, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/IP6.4143.3.373.2018.MF.FAMI.2815 z dnia 17 sierpnia 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 351 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków zadaniowych wraz z pochodnymi dla
pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zaangażowanych w
realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd” w ramach Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020,
- z rezerwy celowej poz. 73 o łączną kwotę 70.695,92 z tego
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-

kwota
63.169,92
zł,
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FS1.4143.3.23.2018.MF.141 z dnia 5 lutego 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego 2018 r., z przeznaczeniem na
sfinansowanie kosztów zwiększenia o jeden etat od 1 lutego 2018 r. zatrudnienia
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w związku z realizacją zadania
wynikającego z ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw, dotyczącego rozpatrywania wniosków o opinię o celowości inwestycji w
systemie IOWISZ,
kwota
7.526
zł,
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FS1.4143.3.141.2018.MF.3855 z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 505 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 października
2018 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 października 2018 roku
zwiększenia zatrudnienia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.
1532).
- z rezerwy ogólnej o łączna kwotę 1.370.000 zł, z tego:
kwota
1.220.000
zł,
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FS3.4143.3.152.2018.MF.3503 z dnia 19 września 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 405 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 września 2018 r.,
z przeznaczeniem na organizację w dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy
„I Ogólnopolskiego Święta Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi”,
kwota
150.000
zł,
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FS3.4143.3.190.2018.MF.4732 z dnia 29
października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 526 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 października
2018 r., z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do
realizacji zadań Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
2. zmniejszenia z rezerwy celowej poz. 73 o kwotę 28.325,30 zł, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS1.4143.3.23.2018.MF.141.K01 z dnia 28 września 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 432 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 września 2018 r.,
korekta wynika z niższego niż pierwotnie przewidywano zapotrzebowania na środki
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zwiększenia o jeden etat od 1 lutego
2018 r. zatrudnienia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w związku z realizacją
zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw, dotyczącego rozpatrywania wniosków o opinię o celowości
inwestycji w systemie IOWISZ,
3. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę
851.653,22 zł, z tego:
 decyzją Nr 67 z dnia 27 marca 2018 r. – o kwotę 85.000 zł, z jednoczesnym
zmniejszeniem planu wydatków majątkowych,
 decyzją Nr 150 z dnia 16 maja 2018 r. – o kwotę 150.000 zł, z jednoczesnym
zmniejszeniem planu wydatków majątkowych,
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 decyzją Nr 437 z dnia 2 października 2018 r. – kwota 195.338,72 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 750, rozdział
75045,
 decyzją Nr 620 z dnia 27 listopada 2018 r. – kwota 31.169,37 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 750, rozdział
75045,
 decyzją Nr 677 z dnia 18 grudnia 2018 r. – o kwotę 390.145,13 zł, z
jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych w działach:
- 600, rozdział 60003 – kwota 264.162,48 zł,
- 851, rozdział 85195 – kwota 125.982,65 zł.
4. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 290.658,40, z
tego:
 decyzją Nr 409 z dnia 21 września 2018 r. – o kwotę 150.000 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w dziale 758,
rozdział 75815,
 decyzją Nr 620 z dnia 27 listopada 2018 r. – kwota 126.776,63 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 758, rozdział
75818,
 decyzją Nr 663 z dnia 14 grudnia 2018 r. – kwota 13.881,77 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w dziale 758, rozdział
75818,
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 50.342.287,71 zł, z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 106.330,08 zł, z tego:
 zakup odzieży roboczej – 8.729,40 zł,
 refundacja za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – 27.189,42 zł,
 wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zakup środków
czystości dla pracowników LUW – 20.770,49 zł,
 zakup wody mineralnej – 14.515,31 zł,
 odprawy pośmiertne – 12.965,46 zł,
 wydatki na dokształcenie pracowników – 3.000 zł,
 wypłatę zasadzonych rent powypadkowych dla dwóch osób – 19.160 zł.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – kwota 50.235.957,63 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 4.584.140,43 zł; środki
przeznaczono na: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w systemie
niemnożnikowym, nagrody jubileuszowe i odprawy, wydatki na wynagrodzenie
wojewodów, (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, wynagrodzenia
chorobowe, godziny nocne),
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – kwota
26.107.948,71 zł, powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia, dodatki
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stażowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki zadaniowe, nagrody jubileuszowe,
odprawy emerytalno-rentowe, dodatki pracowników IPOC,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.228.010,02 zł; powyższe środki
przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników, w tym KSC i zatrudnionych w systemie niemnożnikowym,
wynagrodzenie autorskie – kwota 4.920 zł; powyższe środki wydatkowano na
wynagrodzenie autorskie w związku z organizacją w dniu 23 września 2018 r.
w Wąwolnicy I Ogólnopolskiego Święta Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi”,
pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.887.451,42 zł (składki na ubezpieczenia
społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników, w tym KSC, pracowników
niemnożnikowych, wojewodów, IPOC, oraz od umów cywilno-prawnych
i zastępstwa procesowe),
wynagrodzenia bezosobowe – kwota 201.768,08 zł; powyższe środki
przeznaczono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń na podstawie zawartych umów
cywilnoprawnych, z tytułu zastępstwa procesowego, finansowanie działalności
Wojewódzkiej Komisji ds. kwalifikowania Instruktorów Nauki Jazdy,
zakup materiałów i usług oraz pozostałe wydatki – w łącznej kwocie
11.221.718,97 zł, w tym z przeznaczeniem m.in. na:
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.147.412,39 zł (m. in.: zakup
wyposażenia biurowego i gospodarczego, materiały biurowe, prenumerata
prasy, aktualizacja czasopism i wydawnictw fachowych, środki higieny,
części i akcesoria informatyczne, zakup części samochodowych, paliwo do
samochodów, materiały do napraw i remontów,
- zakup energii – kwota 1.526.208,82 zł; środki przeznaczono na: dostawę
energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego i wody,
- zakup usług remontowych – kwota 1.063.962,04 zł; środki przeznaczono
na naprawę samochodów służbowych, remont budynków będących
w trwałym zarządzie LUW, remont urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu
komputerowego,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 24.971,10 zł; wydatki dotyczą badań
profilaktycznych pracowników LUW świadczonych przez Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.665.237,30 zł; środki przeznaczono m.in.
na zakup usług pocztowych, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, nadzór
autorski i aktualizację programów komputerowych, przeglądy samochodów
służbowych, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie
ścieków, udział w naradach i konferencjach, dozór obiektów, usługi
gastronomiczne i hotelowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 195.278,11 zł;
środki przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet, usług
telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – kwota 1.414,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota
73.800 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe – kwota 17.368,85 zł,
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- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 126.652,16 zł; środki
przeznaczono na zakup biletów MPK, koszty podróży służbowych
pracowników Urzędu (diety, koszty dojazdu), refundację za korzystanie z
samochodu prywatnego do celów służbowych,
- różne opłaty i składki – 186.805,29 zł (m.in. opłaty za ubezpieczenia
i przegląd samochodu CEPIK, opłaty ewidencyjne, opłaty za ubezpieczenie
budynków, opłaty komornicze i egzekucyjne),
- odpis na ZFŚS – 958.242,51 zł,
- podatek od nieruchomości – 269.309,21 zł; środki wydatkowano na zapłatę
podatku od nieruchomości będących w trwałym zarządzie LUW,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9.347,02 zł;
środki wydatkowano na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w delegaturze LUW w Chełmie oraz w Zamościu,
- szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej – 71.947,99 zł; środki
wydatkowano na zakup usług szkoleń specjalistycznych pracowników KSC
Urzędu,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych – kwota
269.124 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 72.834,39 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami KSC – 3.681,64 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 73
Do końca 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 73 w łącznej kwocie
42.37062 zł wykorzystane zostały w kwocie 41.994,58 zł na wydatki bieżące, z
tego z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie kosztów zwiększenia o jeden etat od 1 lutego 2018 r.
zatrudnienia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w związku z realizacją
zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego rozpatrywania wniosków
o opinię o celowości inwestycji w systemie IOWISZ – kwota 34.680,80 zł,
z tego:
 wynagrodzenia osobowe - w kwocie 29.047,33 zł na sfinansowanie
 wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatu,
 pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 5.633,47 zł na sfinansowanie
składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń
dla 1 etatu.
Niewykorzystane środki w kwocie 163,82 zł stanowią środki zablokowane decyzją Nr
18 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok. Oszczędności powstały na skutek
przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim.
 sfinansowanie od 1 października 2018 roku zwiększenia zatrudnienia na
realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1532) –
kwota 7.314,58 zł, z tego:
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 wynagrodzenia osobowe - w kwocie 6.223,73 zł na sfinansowanie
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatu,
 pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 1.036,85 zł na sfinansowanie
składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń
dla 1 etatu.
Niewykorzystane środki w kwocie 211,42 zł stanowią:
 środki zablokowane decyzją Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018
rok. Oszczędności powstały na skutek przebywania pracownika na zwolnieniu
lekarskim – kwota 154,85 zł,
 środki zwrócone na rachunek budżetu państwa – kwota 56,57 zł.
Wykorzystanie rezerwy ogólnej
Środki pochodzące z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 1.370.000 zł wykorzystane
zostały w kwocie 1.367.966,80 z tego na:
1. organizację w dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy „I Ogólnopolskiego
Święta Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi” – kwota 1.220.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło – kwota 5.000 zł,
 zapłatę za koncert zespołu muzycznego - kwota 67.650 zł,
 budowę dekoracji, obsługę techniczną imprezy i organizacje uroczystości,
wynajem autobusu, usługę cateringową, zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
realizację transmisji telewizyjnej – kwota 1.147.350 zł,
2. zakup sprzętu informatycznego – kwota 147.966,80 zł, z tego zakupiono:
 20 sztuk drukarek komputerowych – kwota 26.789,40 zł,
 20 sztuk jednostek typu OptiPlex i monitory typu A liyama – kwota 76.850,40
zł,
 5 sztuk laptopów typu E Dell Latitude 7490 – kwota 21.695 zł,
 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark MX517de-typ1- kwota 22.632 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.033,20 wynikają z niższej ceny zakupu niż
zakładano na etapie planowania.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki z rezerwy Wojewody Lubelskiego w kwocie 290.658,40 zł zostały
wykorzystane w całości i przeznaczone na:
 kwota 65.503,97 zł na organizację w dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy
„I Ogólnopolskiego Święta Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi”,
 kwota 84.496,03 zł została wydatkowana na wykonanie mebli do Kancelarii
Głównej, przeglądy samochodów służbowych, renowację posadzki w Sali
Kolumnowej,
 kwota 126.776,63 zł została wydatkowana m.in. na dostosowanie budynku przy ul.
Czechowskiej do obsługi cudzoziemców, zakup modułu dodatkowego e-CRU
„Elektroniczny Centralny Rejestr Umów”, systemu TBD-FK Finanse
i Księgowość,
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 kwota 13.881,77 zł została wydatkowana na zakup licencji i akcesoriów
komputerowych.
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rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją projektu nr 1/7-2017/OGFAMI pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 625.143,72 zł
wykonanie: 602.370,80 zł, tj. 96,35% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 625.143,72 zł
wynikała ze zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa decyzjami Ministra
Finansów z tego:
- z rezerwy celowej poz. 8 - kwota 568.023,72 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.214.2018.MF.FAMI.1582
z dnia 6 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 181 Wojewody
Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. – kwota 211.196 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.383.2018.MF.FAMI.2924
z dnia 3 września 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 360 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 września 2018 r. – kwota 139.054,65 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.348.2018.MF.FAMI.2708
z dnia 7 września 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 375 Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 września 2018 r. – kwota 212.957,07 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr Nr MF/IP6.4143.3.520.2018.MF.FAMI.4619
z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 671 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. – kwota 4.816 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu nr 1/7-2017/OG-FAMI pn.
„Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla jednostki
realizującej, tj.: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
 z rezerwy celowej poz. 19 - kwota 57.120 zł, decyzją Ministra Finansów
Nr MF/IP6.4143.3.373.2018.MF.FAMI.2815 z dnia 17 sierpnia 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 351 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków zadaniowych wraz z pochodnymi dla
pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zaangażowanych
w realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd” w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 w kwocie 568.023,72 zł zostały
wykorzystane w kwocie 545.682,57 zł, i przeznaczono je na pokrycie kosztów
projektu nr 1/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego
w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata
2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, z tego na:
 wykonanie materiałów promocyjnych – kwota 5.995,53 zł,
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 zakup 49 zestawów komputerowych na potrzeby pracowników
obsługujących cudzoziemców – kwota 139.054,65 zł,
 dostosowanie pomieszczeń LUW w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15 –
kwota 182,900 zł,
 zakup i dostawa mebli – kwota 113.492,87 zł,
 zakup 18 szt. niszczarek – 39.962,70 zł,
 zakup 18 szt. urządzeń wielofunkcyjnych – kwota 32.656,50 zł,
 zakup 2 szt. faksów – kwota 1.599 zł,
 zakup 6 szt. lamp do weryfikacji dokumentów – kwota 774,90 zł,
 zakup klimatyzatorów – kwota 22.017 zł
 zakup wyposażenia dla dzieci do kącika matki z dzieckiem – kwota
2.027,42 zł,
 wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach Programu Krajowego FAMI na
lata 2014-2020 pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd” – kwota 210 zł,
 szkolenia z języka angielskiego i ukraińskiego dla pracowników
obsługujących cudzoziemców – kwota 4.992 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 22.341,15 z tego:
 kwota 21.426,57 zł została zablokowana decyzją Nr 10 z dnia 23 listopada
2018 r.
 kwota 914,58 zł nie została przekazana do wysokości planu.
Oszczędności powstały w związku z zakupem po niższej cenie akcesoriów dla
dzieci do kącika matki z dzieckiem, tablicy pamiątkowej, lamp do weryfikacji
dokumentów oraz faksów.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 19
Do końca 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 19 w kwocie 57.120 zł
wykorzystane zostały w
kwocie 56.688,23 zł na sfinansowanie dodatków
zadaniowych dla trzech pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, zaangażowanych w realizację projektu Przyjazny i bezpieczny urząd:
w ramach programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 20142020 z tego:
 wynagrodzenia osobowe - w kwocie 47.624,60 zł,
 pochodne od wynagrodzeń - w kwocie 9.063,63 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 431,77 zł z tego:
 kwota 431,73 zł została zablokowana decyzją Nr 11 z dnia 23 listopada 2018 r.
 kwota 0.04 zł nie została przekazana do wysokości planu.
Oszczędności powstały na skutek przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim.
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rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 2.817.000 zł
plan po zmianach: 2.671.960,24 zł
wykonanie: 2.628.458,12 zł, tj. 98,37% planu
z tego:
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 2.732.000 zł
plan po zmianach: 2.385.973,30 zł
wykonanie: 2.343.305,70 zł, tj. 98,21% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 346.026,70 zł
wynikała ze zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego,
z tego:
- decyzją Nr 150 z dnia 16 maja 2018 r. – o kwotę 150.000 zł, z jednoczesnym
zwiększeniem w § 4000,
- decyzją Nr 174 z dnia 5 czerwca 2018 r. – o kwotę 96.026,70 zł, z jednoczesnym
zwiększeniem § 6060.
- decyzją Nr 245 z dnia 4 lipca 2018 r. – o kwotę 100.000 zł, z jednoczesnym
zwiększeniem § 6060.
Omówienie wydatków
Środki w wysokości 2.343.305,70 zł w analizowanym okresie wydatkowano na
następujące zadania:
- dostosowanie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – plan wg ustawy: 729.000 zł, plan po
zmianach: 1.637.089,76 zł, wykonanie: 1.635.461,42 zł, co stanowi 99,90%
planu.
Zwiększenie kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 r.
na ww. zadanie było związane ze zmianą zakresu rzeczowego etapu inwestycji
do wykonania w bieżącym roku wynikającym z planowanej termomodernizacji
budynku obejmującej min. przebudowę stropodachu z dociepleniem. Zakres
planowanych prac obejmował aktualizację kosztorysów dokumentacji
wykonawczej, dostawę i montaż central wentylacyjnych w układzie N3,N4,N5
z kanałami z blachy stalowej oraz dostawą i montażem parawanów i barierek
ochronnych, montaż wyrzutni dachowej przy układzie N2 i N4, nadzór
inwestorski.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.628,34 zł wynikają z oszczędności
przetargowych i nie zostały przekazane do wysokości planu.
- przebudowa Sali Błękitnej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 – plan ustawa: 1.203.000 zł, plan po
zmianach: 0 zł, wykonanie: 0 zł.
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W związku z przypadającą w 2018 r. 100 rocznicą odzyskania niepodległości
w salach konferencyjnych Urzędu były organizowane liczne spotkania
i uroczystości. Sala „Błękitna” ze względu na jej rozmiar i pojemność osobową
była szczególnym miejscem do wykorzystania w ww. celów. W związku z tym
podjęta została inicjatywa by nie wyłączać z użytkowania Sali Błękitnej, a środki
wykorzystać do realizacji innych również znaczących zadań inwestycyjnych
planowanych do wykonania w 2018 r., które też są istotne dla poprawy
funkcjonowania Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
- wymiana dźwigu osobowego w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Delegatura w Chełmie – plan po zmianach: 400.000 zł, wykonanie: 364.326 zł
co stanowi 91,09% planu.
Niewykorzystane środki w kwocie 35.674 zł wynikają z oszczędności
przetargowych i nie zostały przekazane do wysokości planu.
- wymiana dźwigu osobowego w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do – plan ustawa 400.000 zł, plan
po zmianach 0 zł, wykonanie 0 zł.
Przewidziany zakres prac związany z wymianą dźwigu jest był zbyt obszerny
w stosunku do czasu jaki pozostał na realizacje zadania. Wykonawca nie
gwarantował terminowego wykonania kabiny i 12 sztuk drzwi przystankowych,
ponieważ elementy są sprowadzane z zagranicy. W związku w tym została
podjęta inicjatywa by przyznane środki w wysokości 400.000 zł wykorzystać do
realizacji innych zadań.
- dostosowanie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura
w Chełmie przy Placu Niepodległości 1 do wymagań ppoż. – plan ustawa: 0 zł,
plan po zmianach: 348.883,54 zł, wykonanie: 343.518,28 zł co stanowi 99,46%
planu. Wykonanie etapu zadania w roku 2018 związane jest z pilna potrzeba
podjęcia działań zmierzających do dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Chełmie do określonego przepisami
prawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz mijającego w styczniu
2019 r. okresu ważności decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącego ww.
inwestycji. Planowane prace obejmowały aktualizacje kosztorysu, wykonanie
instalacji hydrantowej, wykonanie zasilania zestawu hydrantowego, nadzór
inwestorski.
Niewykorzystane środki w kwocie 5.365,26 zł wynikają z oszczędności
przetargowych i nie zostały przekazane do wysokości planu.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 85.000 zł
plan po zmianach: 208.080,70 zł
wykonanie: 207.246,68 zł, tj. 99,60% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 123.080,70 zł wynikała ze:
1. zwiększenia decyzjami Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 196.026,70 zł,
z tego:

207

 o kwotę 96.026,70 zł decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 174
z dnia 5 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na zadanie: „Zniesienie
współwłasności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 5/5 Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie”, z jednoczesnym zmniejszeniem planu
wydatków w § 6050, przeznaczonego na zadanie: „Przebudowa Sali
Błękitnej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy
ul. Lubomelskiej 1-3”,
 o kwotę 100.000 zł decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 245 z dnia 4 lipca
2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup urządzeń do systemu
łączności wideokonferencji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa”,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków § 6050, przeznaczonego na
zadanie „Wymiana dźwigu osobowego w budynku LUW w Lublinie przy ul.
Lubomelskiej 1-3”.
2. zwiększenia decyzją budżetową Nr 620 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
listopada 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu w dziale 758, rozdział
75818 § 4810 z przeznaczeniem na Zakup, wdrożenie i serwis aplikacji
„Statystyka” systemu TBD – FK Finanse i Księgowość – kwota 12.054 zł,
3. zmniejszenia decyzją budżetową Nr 67 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 4000 z przeznaczeniem na
wyposażenie nowoutworzonych miejsc pracy – kwota 85.000 zł.
Omówienie wydatków
Środki w wysokości 207.246,68 zł w analizowanym okresie wydatkowano na
następujące zadania:
- zniesienie współwłasności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 5/5
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – plan ustawa: 0 zł, plan po
zmianach: 96.026,70 zł, wykonanie 96.026,70 zł co stanowi 100% planu.
Zwiększenia dokonano w związku z orzeczeniem Sądu Rejonowego Lublin
Zachód w Lublinie sygnatura akt II NS 646/15 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie
zniesienia współwłasności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/5
zabudowanej Salą Błękitną i przyznanie jej na wyłączną własność Skarbu
Państwa. W związku z orzeczeniem została zasądzona spłata w kwocie
96.026,70 zł od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dyrektora Generalnego
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na rzecz Banku Pekao S.A. Płatność
uprawomocnionego wyroku na rzecz banku nastąpiła 12 lipca 2018 r.
- zakup urządzeń do systemu łączności wideokonferencji Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa – plan ustawa: 0 zł, plan po zmianach: 66.543 zł, wykonanie:
66.543 zł co stanowi 100% planu .
- zakup i instalacja systemu dozoru elektronicznego z CCTV wraz z możliwością
podglądu on-line w budynku Ośrodka Szkoleń Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie – plan ustawa: 0 zł, plan po zmianach 33.457 zł,
wykonanie: 32.622,98 zł co stanowi 97,50% planu .
Niewykorzystane środki w kwocie 834,02 zł wynikają z oszczędności
przetargowych i nie zostały przekazane do wysokości planu.
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rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Wydatki majątkowe na zadania związane z realizacją projektu nr 1/7-2017/OGFAMI pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 77.906,24 zł
wykonanie: 77.905,74 zł, tj. 99,99% planu
z tego:
§ 6061 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 58.429,68 zł
wykonanie: 58.429,31 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 8 o łączną kwotę 58.429,68 zł z tego:
- decyzją Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. Nr
MF/IP6.4143.3.348.2018.MF.FAMI.2708 wprowadzoną decyzją Nr 375 Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 września 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
projektu nr 1/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego
w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 20142020, dla jednostki realizującej tj. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie –
kwota 18.346,68 zł,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. Nr
MF/IP6.4143.3.520.2018.MF.FAMI.4619 wprowadzoną decyzją Nr 671 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu
nr 1/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla
jednostki realizującej tj. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – kwota
40.083 zł.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki pochodzące z rezerwy poz. 8 zaplanowane w kwocie 58.429,68 zł zostały
wykorzystane w kwocie 58.429,31 zł z tego:
 na dostawę i montaż centralnego UPS w ramach Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 pn. ”Przyjazny
i bezpieczny urząd” - plan: 18.346,68 zł, wykonanie: 18.346,68 zł co stanowi
100% planu,
 na dostawę i montaż 3 sztuk informatorów (kiosków informacyjnych) na
potrzeby obsługi cudzoziemców, w ramach Programu Krajowego Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 pn. ”Przyjazny i bezpieczny
urząd” - plan: 40.083 zł, wykonanie: 40.082,63 zł co stanowi 99,99% planu.
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Niewykorzystane środki w wysokości 0,37 zł wynikają z oszczędności przetargowych
i nie zostały przekazane do wysokości planu.
§ 6062 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 19.476,56 zł
wykonanie: 19.476,43 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 8 o łączną kwotę 19.476,56 zł z tego:
decyzją Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. Nr
MF/IP6.4143.3.348.2018.MF.FAMI.2708 wprowadzoną decyzją Nr 375 Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 września 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
projektu nr 1/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w
ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 20142020, dla jednostki realizującej tj. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie –
kwota 6.115,56 zł,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. Nr
MF/IP6.4143.3.520.2018.MF.FAMI.4619 wprowadzoną decyzją Nr 671 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu
nr 1/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach
Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla
jednostki realizującej tj. Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – kwota
13.361 zł.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki pochodzące z rezerwy poz. 8 zaplanowane w kwocie 19.476,56 zł zostały
wykorzystane w kwocie 19.476,43 zł z tego:
 na dostawę i montaż centralnego UPS w ramach Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 pn. ”Przyjazny
i bezpieczny urząd” - plan: 6.115,56 zł, wykonanie: 6.115,56 zł co stanowi
100% planu,
 na dostawę i montaż 3 sztuk informatorów (kiosków informacyjnych) na
potrzeby obsługi cudzoziemców, w ramach Programu Krajowego Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 pn. ”Przyjazny i bezpieczny
urząd” - plan: 13.361 zł, wykonanie: 13.360,87 zł co stanowi 99,99% planu.
Niewykorzystane środki w wysokości 0,13 zł wynikają z oszczędności przetargowych
i nie zostały przekazane do wysokości planu.
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rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
plan wg ustawy budżetowej: 59.000 zł
plan po zmianach: 52.000 zł
wykonanie: 52.000 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2230 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
plan wg ustawy budżetowej: 59.000 zł
plan po zmianach: 52.000 zł
wykonanie: 52.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 7.000 zł wynikała ze
zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 575 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
listopada 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziałach:
- 75046 § 2210 o kwotę- 504,03 zł,
- 75045 § 4000 o kwotę- 6.495,97 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. dotacja w kwocie 52.000 zł została wydatkowana przez samorząd
województwa na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych
przejętych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707).
W ramach przekazanych środków, sfinansowane zostały wynagrodzenia wraz
z pochodnymi pracowników realizujących niżej wymienione ustawy:
 ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018,
poz. 578),
 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018, poz. 1030),
 ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614).

211

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
plan wg ustawy budżetowej: 1.435.000 zł
plan po zmianach: 1.111.575,73 zł
wykonanie: 1.111.564,17 zł, tj. 99,99 % planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 925.000 zł
plan po zmianach: 822.091,88 zł
wykonanie: 822.080,32 zł, tj. 99,99 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 102.908,12 zł wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 442 Wojewody Lubelskiego z dnia 5
października 2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem w § 2120 – kwota
24.675,30 zł,
2. zmniejszenia planu o łączna kwotę 127.583,42 zł z tego:
– decyzją budżetową Nr 442 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 października
2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziałach:
– 75011 § 2110 o kwotę – 95.723,40 zł,
– 75011 § 2010 o kwotę – 7.184,72 zł.
– decyzją budżetową Nr 567 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 4000 – kwota 24.675,30 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki w kwocie 822.080,32 zł, zostały wydatkowane na realizację
zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459), tj. na organizację
i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Prace powiatowych komisji lekarskich odbywają się w terminach określonych
rozporządzeniem z dnia 30 listopada 2017 roku Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254), tj. w okresie od dnia 30 stycznia
do dnia 27 kwietnia 2018 r.
Do końca 2018 r. dotacja została wykorzystana m.in. na:
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 353,67 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 498.454,42 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – 48.864,27 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia – 81.385,16 zł,
 zakup środków żywności – 7.658,81 zł
 zakup energii – 13.400 zł,
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 zakup usług pozostałych – 79.502,74 zł,
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 721,44 zł,
 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe – 70.165,24 zł,
 podróże służbowe krajowe – 498 zł,
 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 108 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 11,56 zł stanowią:
– środki w kwocie 2,01 zł nie przekazane do wysokości planu,
– środki w kwocie 9,55 zł wynikające z oszczędności zostały przez powiaty
zwrócone do budżetu.
§ 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 70.000 zł
plan po zmianach: 48.122,57 zł
wykonanie: 48.122,57 zł, tj. 100 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 21.877,43 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia decyzją budżetową Nr 137 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 maja
2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem w § 3030 – kwota 3.300 zł,
2. zmniejszenia o łączną kwotę 25.177,43 zł, z tego:
– decyzją budżetową Nr 344 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 750, rozdział 75046 § 2210 – kwota
504,03 zł.
– decyzją budżetową Nr 442 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 października 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w § 2110 – kwota 24.673,40 zł.
Omówienie wydatków
Dotacja w wysokości 48.122,57 zł została przekazana do końca 2018 r. na podstawie
porozumień dla 20 powiatów ziemskich i 3 miast na prawach powiatu (Lublin,
Zamość, Chełm). Przedmiotem porozumienia było przekazanie powiatom przez
Wojewodę Lubelskiego zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1459) realizowanego na potrzeby komisji lekarskich orzekających o
stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji
wojskowej. Wykonanie zadania polegało na zleceniu podmiotom leczniczym
przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych,
w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej.
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Wydatki związane z pracą Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie oraz
Wojewódzkiej Komisji Poborowej w Lublinie.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 440.000 zł
plan po zmianach: 241.361,28 zł
wykonanie: 241.361,28 zł, tj. 100 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 198.638,72 wynikała
ze zmniejszenia planu z tego:
- decyzją budżetową Nr 137 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 maja 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w § 2120 – kwota 3.300 zł,
- decyzją budżetową Nr 437 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 października 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 750, rozdział 75011 § 2120 – kwota
195.338,72 zł.
Omówienie wydatków
Do końca roku środki w kwocie 241.361,28 zł, pochodzące z ustawy budżetowej na
2018 r. zostały przeznaczone m.in. na zwrot dla podmiotów leczniczych kosztów
wynagrodzeń lekarzy i pracowników średniego personelu medycznego biorących
udział w pracach powiatowych komisji lekarskich oraz lekarzy Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej z tego na:
 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 211.376,78 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 18.800 zł,
 podróże służbowe krajowe – 531,30 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia - 410,20 zł,
 zakup usług medycznych – 649 zł,
 zakup usług pozostałych – 9.594 zł: opłaty za usługi drukarskie, introligatorskie
(oprawa książki orzeczeń lekarskich), opłaty związane z wykonaniem
obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej, pocztowe i pralnicze.
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rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.008,06 zł
wykonanie: 1.008,06, tj. 100 % planu
Dotacje
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.008,06 zł
wykonanie: 1.008,06, tj. 100 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.008,06 zł wynikała
ze zwiększenia decyzjami budżetowymi z tego:
– decyzja Nr 344 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem w dziale 750, rozdział 75045 § 2120 – kwota
504,03 zł,.
– decyzja Nr 575 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem w dziale 750, rozdział 75018 § 2230 – kwota
504,03 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki zostały wykorzystane w 100% przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej
w związku z organizacją egzaminu z zakresu gospodarki odpadami.
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rozdział 75081 – System powiadamiania ratunkowego
plan wg ustawy budżetowej: 3.663.000 zł
plan po zmianach: 3711.000 zł
wykonanie: 3.705.090,84 zł, tj. 99,84 % planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 3.663.000 zł
plan po zmianach: 3711.000 zł
wykonanie: 3.705.090,84 zł, tj. 99,84 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 9 o łączną kwotę 48.000 zł., z tego:
decyzją
Ministra
Finansów
z
dnia
2
lipca
2018
r.
Nr
MF/FS7.4143.3.99.2018.MF.2046 wprowadzoną decyzją Nr 249 Wojewody
Lubelskiego z dnia 5 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z systemem powiadamiania ratunkowego oraz Systemem
Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego
w województwie lubelskim – kwota 23.000 zł,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2018 r. Nr
Nr MF/FS7.4143.3.172.2018.MF.4044 wprowadzoną decyzją Nr 463 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 października 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z systemem powiadamiania ratunkowego w województwie lubelskim –
kwota 25.000 zł,
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 3.705.090,84 zł,
z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
– zakup okularów korekcyjnych dla pracowników CPR – kwota 2.486 zł,
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – kwota 3.702.604,84 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe 63 pracowników – kwota 2.416.989,55 zł. Środki
przeznaczono na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, wynagrodzenia
chorobowe, godziny nocne, nagrody uznaniowe i jubileuszowe,
 wynagrodzenia osobowe 5 członków korpusu służby cywilnej – kwota
313.025,39 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia, dodatki
stażowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki zadaniowe, nagrody uznaniowe,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 198.866,12 zł. Powyższe środki
przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników, w tym CPR KSC i zatrudnionych w systemie niemnożnikowym,
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 556.894,53 zł (składki na ubezpieczenia
społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników, w tym KSC, pracowników
spoza korpusu służby cywilnej,
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 pozostałe wydatki bieżące – w łącznej kwocie 216.829,25 zł., z tego
z przeznaczeniem na:
 zakup materiałów i wyposażenia – 25.577,95 zł,
 zakup żywności – 3.558,71 zł,
 zakup energii – 51.873,64 zł,
 zakup usług remontowych – 3.509,19 zł,
 zakup usług zdrowotnych – 3.149,30 zł,
 zakup usług pozostałych – 23.391,09 zł,
 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 14.426,30 zł,
 podróże służbowe krajowe – 2.727,43 zł,
 szkolenia członków KSC – 1.286,10 zł,
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. –
5.815,41 zł,
 odpis na ZFŚS – 81.514,13 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 5.909,16 zł stanowią:
– środki z rezerwy poz.9 – kwota 33,60 zł zwrócone na rachunek MF,
– środki z ustawy budżetowej 5.875,56 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 9
Środki pochodzące z rezerwy poz. 9 zaplanowane w łącznej kwocie 48.000 zł
przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z systemem powiadamiania
ratunkowego w województwie lubelskim do końca 2018 r. zostały wykorzystane
w kwocie 47.966,40 zł, z tego na:
 zakup słuchawek nagłownych dla dyspozytorów CPR – kwota 1.860 zł,
 zakup zasilaczy, defibrylatora, e-booka, głośnika, materiałów
promocyjnych dla Nr 112 – kwota 8.147,77 zł,
 zakup środków czystości, tonerów, papieru ksero, materiałów biurowych
– kwota 4.257,69 zł,
 zakup wody mineralnej – kwota 547,99 zł,
 zapłatę za energię elektryczna – kwota 21.140 zł,
 opłatę za wywóz nieczystości stałych i sprzątanie obiektów – kwota
4.484,08 zł,
 opłatę za usługi telekomunikacyjne, telefonii komórkowej i Internetu –
kwota 1.258,23 zł,
 opłatę za centralne ogrzewanie, zimną wodę – kwota 3.642,52 zł,
 opłatę za ścieki, dzierżawę ekspres barku, odbiór programów
telewizyjnych – kwota 1.661,72 zł,
 wypłatę kosztów podróży służbowych w związku z udziałem operatorów
alarmowych w szkoleniach – kwota 966,40 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 33,60 zł zostały zwrócone na rachunek
Ministerstwa Finansów w związku z brakiem delegacji służbowych dotyczących
wyjazdów.
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rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
plan wg ustawy budżetowej: 200.000 zł
plan po zmianach: 200.000 zł
wykonanie: 186.645,98 zł, tj. 93,32 % planu
Dotacje
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 200.000 zł
plan po zmianach: 200.000 zł
wykonanie: 186.645,98 zł, tj. 93,32 % planu
Omówienie wydatków
W ustawie budżetowej na 2018 rok zaplanowano kwotę 200.000 zł dla samorządu
województwa na utrzymanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, będącej
regionalną instytucją dialogu społecznego, powołaną na mocy ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastępując działającą dotychczas Wojewódzką Komisję
Dialogu Społecznego. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest
zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa.
Do zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należy:
 wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych
lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji
administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
 opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów
w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji
pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
 rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez
Radę Dialogu Społecznego;
 przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji
publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
 rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty
między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla
zachowania pokoju społecznego.
Do końca 2018 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego odbyła 31 posiedzeń,
z czego:
 9 posiedzeń plenarnych,
 9 posiedzeń Prezydium,
 13 posiedzeń zespołów roboczych.
Ponadto w 2018 r. odbyło się jedno spotkanie mediacyjne oraz jedna misja dobrej
woli.
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Dotacja wykorzystana została w kwocie 186.645,98 zł, m. in. na:
 wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz
dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 164.256,65 zł,
 zakup dwóch zestawów komputerowych – kwota 5.356,10 zł,
 koszt mediacji prowadzonych w związku z misją dobrej woli – 732,43 zł,
 wynajem Sali Konferencyjnej – 1.270 zł,
 koszt usług cateringowych – 10.209,20 zł,
 wydruk i dostawa publikacji jubileuszowych z okazji 15-lecia dialogu
społecznego w województwie lubelskim – kwota 2.373,90 zł,
 zakup teczek biurowych dedykowanych WRDS WL – kwota 2.447,70 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 13.354,02 zł zostały zwrócone na rachunek
budżetu.
Niepełne wykorzystanie środków wynika z oszczędności na funduszu płac w związku
z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, mniejszym niż zakładano
kosztem usług cateringowych, brakiem wniosków o zwrot kosztów dojazdów
na posiedzenia członków WRDS oraz brakiem podróży służbowych członków WRDS.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
750 – Administracja publiczna
W 2018 r. sfinansowano bieżącą działalność Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, w tym, przekazywano środki na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, powiatom
i województwu ustawami, a także na zadnie związane z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej.
Ponadto w 2018 r. dalej realizowano rozpoczęty w 2017 r. projekt nr 1/7-2017/OGFAMI pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd”, realizowanego w ramach Programu
Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020.
Ponadto rozpoczęto realizację projektu nr 10/8-2017/OG-FAMI pn. „Lubelska
Koalicja na rzecz Integracji”, realizowanego w ramach Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 dla Fundacji Instytut na rzecz
Państwa Prawa oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, będącymi partnerami
jednostki realizującej, tj. Wojewody Lubelskiego.
W ramach rezerwy ogólnej środki wydatkowano w 2018 r. na:
1. organizację w dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy „I Ogólnopolskiego
Święta Plonów – wdzięczni Polskiej Wsi”,
2. zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji zadań Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Dodatkowo środki wydatkowane w 2017 r. w rozdziale 75011, § 2210 na realizację
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały zaplanowane na 2018 r.
w rozdziałach: 01095 § 2210, 05095 § 2210, 60095 § 2210, 63095 § 2210, 71095
§ 2210 oraz 90095 § 2210.
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Dział 752 – Obrona narodowa
plan wg ustawy budżetowej: 250.000 zł
plan po zmianach: 1.696.000 zł
wykonanie: 1.179.307,09 zł, tj. 69,53% planu
Zwiększenie planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.446.000 zł
wynika z przeniesienia środków z części, której dysponentem jest Minister Obrony
Narodowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań
wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz
wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
Realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się
następująco:
rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
plan wg ustawy budżetowej: 250.000 zł
plan po zmianach: 250.000 zł
wykonanie: 226.381,15 zł, tj. 90,55% planu
Na zadania z zakresu obronności w ustawie budżetowej na 2018 r. zaplanowano środki
w łącznej kwocie 250.000 zł.
Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:
 wydatki bieżące i w dyspozycji WBiZK – kwota 69.000 zł,
 dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki
terytorialnego – kwota 181.000 zł.

samorządu

Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 69.000 zł
plan po zmianach: 69.000 zł
wykonanie: 64.861,99 zł, tj. 94,01% planu
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki na wydatki bieżące będące w dyspozycji Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie zostały przeznaczone na:
 § 4210 – zakup paliwa do transportu członków zespołów kontrolnych
wyjeżdżających do jst na kontrolę zadań obronnych, zakup oleju opałowego,
2 akumulatorów oraz części na potrzeby utrzymania awaryjnych ujęć wody –
kwota 4.029,29 zł (6,10% planu),
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 § 4300 – przeprowadzenie badania rękawic i kaloszy elektroizolacyjnych,
wyżywienie i zakwaterowanie uczestników szkolenia z zakresu zarządzania
kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, kurs obronny pracowników
rządowej administracji zespolonej w województwie, transport uczestników
szkolenia obronnego, wykonanie teczek papierowych na dokumentację
planistyczną i organizacyjną ogólnokrajowego ćwiczenia obronnego
„ANAKONDA-18”
oraz
wojewódzkiego
ćwiczenia
obronnego
„BYSTRZYCA-18” – kwota 57.843,80 zł (87,65% planu),
 § 4270 – przegląd okresowy agregatu prądotwórczego – kwota 2.988,90 zł
(99,63% planu).
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 4.138,01 zł stanowią:
 blokadę wydatków na kwotę 1.000 zł na podstawie Decyzji budżetowej Nr 42
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) z powodu niższych niż
planowano kosztów konserwacji, napraw i remontu sprzętu,
 środki w kwocie 3.138,01 zł nie zostały przekazane do wysokości planu.
Brak wykorzystania środków związany był z oszczędnościami:
 powstałymi w związku ze zmniejszonymi kosztami wyjazdów na kontrole
problemowe
wykonywania
zadań
obronnych
w
jednostkach
samorządowych. Pierwotnie planowano samochody osobowe i wynajęcie
samochodów BUS jako środka transportu do przewozu komisji kontrolnej.
W ciągu roku odstąpiono od wynajmu samochodów BUS w związku
ze zmniejszoną ilością członków komisji kontrolnej,
 powstałymi w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzoną
usługę.
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 58.000 zł
plan po zmianach: 58.000 zł
wykonanie: 57.143,41 zł, tj. 98,52% planu
Omówienie wydatków
Środki ujęte w ustawie budżetowej przekazane zostały dla gmin na realizację
zadań zgodnie z projektem Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
Województwa Lubelskiego na lata 2013-2022, tj:
 przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej (43 gminy) – 30.000 zł,
 szkolenie obronne (44 gminy) – 28.000 zł.
Powyższe środki zostały wykorzystane w kwocie 57.143,41 zł (98,52% planu) na:
 szkolenie obronne – kwota 27.190,35 zł (97,11% planu), w tym wydatki
związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego – opłacanie
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wykładowców, wynajem sal wykładowych, wyżywienie uczestników, zakup
materiałów szkoleniowych i literatury fachowej,
 treningi akcji kurierskiej – kwota 29.953,06 zł (99,85% planu), w tym koszty
opracowania planu akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera,
zakup map i materiałów biurowych, zakup wyposażenia dla kurierów (teczki,
latarki itp.) oraz koszty szkolenia i treningów osób przeznaczonych do funkcji
kuriera.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 856,59 zł stanowią środki zwrócone przez
12 jednostek z powodu powstałych oszczędności oraz zmniejszenia się kosztów
organizacji i przeprowadzania szkoleń w zakresie obrony i akcji kurierskiej, w tym
2 jednostki zwróciły dotacje w całości:
 Urząd Gminy Łuków – kwota 600 zł – zwrot spowodowany był brakiem
przeprowadzenia zaplanowanego szkolenia,
 Urząd Gminy Trzeszczany – kwota 198 zł – zwrot spowodowany był
sfinansowaniem szkolenia obronnego ze środków własnych.
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 111.000 zł
plan po zmianach: 111.000 zł
wykonanie: 98.375,75 zł, tj. 88,63% planu
Omówienie wydatków
Środki ujęte w ustawie budżetowej przekazane zostały dla powiatów na realizację
zadań zgodnie z projektem Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
Województwa Lubelskiego na lata 2013-2022, tj:
 przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej (9 powiatów) – 20.000 zł,
 ćwiczenia powiatowe, miejskie (11 powiatów) – 18.000 zł,
 szkolenie obronne (24 powiaty) – 73.000 zł.
Powyższe środki zostały wykorzystane w kwocie 98.375,75 zł (88,63% planu) na:
 szkolenie obronne – kwota 85.607,48 zł (94,08% planu), w tym wydatki
związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego oraz
ćwiczenia obronnego – opłacanie wykładowców, wynajem sal wykładowych,
wyżywienie uczestników, zakup materiałów szkoleniowych i literatury
fachowej,
 treningi akcji kurierskiej – kwota 12.768,27 zł (63,84% planu), w tym koszty
opracowania planu akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera,
zakup map i materiałów biurowych, zakup wyposażenia dla kurierów (teczki,
latarki itp.), koszty szkolenia i treningu osób przeznaczonych do funkcji
kuriera.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 12.624,25 zł zostały zwrócone przez 10
jednostek samorządu terytorialnego. Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane
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było oszczędnościami powstałymi w wyniku zawyżonych szacunków organizacji
i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej, oszczędnościami powstałymi podczas
organizacji szkoleń obronnych, braku przeprowadzenia szkolenia.
Zwrotu niewykorzystanych środków dokonały:
 Starostwo Powiatowe w Chełmie – kwota 2.549,85 zł,
 Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie – kwota 1.044,50 zł,
 Starostwo Powiatowe w Lubartowie – kwota 5.550 zł,
 Starostwo Powiatowe w Świdniku – kwota 1.000 zł,
 Starostwo Powiatowe w Zamościu – kwota 2.069,10 zł,
 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – kwota 29,79 zł,
 Starostwo Powiatowe w Łęcznej – kwota 1,11 zł,
 Starostwo Powiatowe w Lublinie – kwota 0,69 zł,
 Powiat Grodzki Chełm – 377,29 zł,
 Powiat Grodzki Lublin – kwota 1,92 zł.
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 6.000 zł
plan po zmianach: 6.000 zł
wykonanie: 6.000 zł, tj. 100% planu
Omówienie wydatków
Środki ujęte w ustawie budżetowej przekazane zostały dla samorządu województwa na
przeprowadzenie szkolenia obronnego zgodnie z projektem Programu Pozamilitarnych
Przygotowań Obronnych Województwa Lubelskiego na lata 2013-2022.
Powyższe środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie
szkolenia obronnego organizowanego przez marszałka województwa. Dotacja została
wykorzystana w całości na opłacenie wykładowców szkolenia, wynajem sal
wykładowych oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia
obronnego, zakup materiałów szkoleniowych i literatury fachowej oraz zakup
materiałów biurowych.
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 6.000 zł
plan po zmianach: 6.000 zł
wykonanie: 0 zł
Omówienie wydatków
Niewykorzystane środki zostały zablokowane w kwocie 6.000 zł decyzją budżetową
Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 r.
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Zgodnie z zawartą umową Nr 456 w dniu 12 kwietnia 2017 r. o realizację w czasie
pokoju zadań na rzecz obronności państwa, w podjętym procesie militaryzacji
przedsiębiorstwa, na tym etapie, realizowane zadania mały charakter planistyczny
i stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowanie zadań na
rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r.
Nr 122 poz. 1320 z późn. zm.) były finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.
Ze względu na trwający proces planistyczny militaryzacji przedsiębiorstwa, środki
w kwocie 6.000 zł zaplanowane na realizację przedsięwzięcia związanego
z militaryzacją nie obejmującego kosztów związanych z przygotowaniem procesu
planistycznego nie zostały wydatkowane w 2018 roku.

225

rozdział 75295 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.446.000 zł
wykonanie: 952.925,94 zł, tj. 65,90% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 1.446.000 zł, wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 92 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS7.4143.3.53.2018.MF.1027 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
wprowadzoną decyzją Nr 127 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 20172020” przedsięwzięcia pn. „Sprzęt informatyki i łączności” oraz „Wyposażenie
osobiste i ochronne funkcjonariuszy”.
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 927.000 zł
wykonanie: 927.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 927.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 92, decyzją Ministra
Finansów z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr MF/FS7.4143.3.53.2018.MF.1027
wprowadzoną decyzją Nr 127 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
które były przeznaczone na sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017-2020 na „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy”.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 92
Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego
funkcjonariuszy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
została wykorzystana w całości na planowane zadania.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 127.000 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 127.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 92, decyzją Ministra
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Finansów z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr MF/FS7.4143.3.53.2018.MF.1027
wprowadzoną decyzją Nr 127 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
które są przeznaczone na sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017-2020” przedsięwzięcia: „Sprzęt informatyki i łączności” oraz „Wyposażenie
osobiste i ochronne funkcjonariuszy”.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 92
Powyższe środki zaplanowano dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie na zakup:
- ubrań ochronnych dla funkcjonariuszy – 27.000 zł,
- sprzętu informatyki i łączności – 100.000 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 127.000 zł stanowią:
- środki zwrócone przez jednostkę w wyniku rezygnacji z realizacji zadania
z powodu dostarczenia przez kontrahenta ubrań specjalnych niezgodnych ze
złożonym zamówieniem – 27.000 zł,
- środki ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które
w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2346) w wyniku unieważnienia prowadzonego postępowania dotyczącego
realizacji kilku zadań. Ponowne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone
w dniu 21 grudnia 2018 r. z terminem realizacji do 31 marca 2019 r. – 100.000 zł.

227

rozdział 75295 – Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 392.000 zł
wykonanie: 25.925,94 zł, tj. 6,61% planu
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 392.000 zł
wykonanie: 25.925,94 zł, tj. 6,61% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 392.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 92, decyzją Ministra
Finansów z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr MF/FS7.4143.3.53.2018.MF.1027
wprowadzoną decyzją Nr 127 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.
z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i łączności w ramach „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 92
Powyższe środki zostały wydatkowane w kwocie 25.925,94 zł na realizację jednego
z zadań dotyczących zakup sprzętu informatycznego i łączności przez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 366.074,06 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 0,06 zł,
 środki ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018
r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2346) w
wyniku unieważnienia prowadzonego postępowania dotyczącego realizacji
kilku zadań. Ponowne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu
21 grudnia 2018 r. z terminem realizacji do 31 marca 2019 r. - 366.074 zł.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
752 – Obrona narodowa
Struktura wydatków bieżących w 2018 roku nie różniła się znacznie od tych
realizowanych w 2017 roku. W ramach planowanych wydatków sfinansowane zostały
zadania z zakresu przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej oraz szkoleń obronnych
realizowanych przez jednostki samorządu gminnego i powiatowego oraz samorząd
województwa. Zasadniczą różnicę stanowi wykorzystanie w 2018 roku środków na
realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu
informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan wg ustawy budżetowej: 145.104.000 zł
plan po zmianach: 166.346.859 zł
wykonanie: 150.441.041,66 zł tj. 90,44% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 21.242.859 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych
budżetu państwa o łączną kwotę 15.623.016 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 4 – kwota 870.000 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na doposażenie techniczne w sprzęt (traktor z osprzętem)
wykorzystywany podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych
z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - kwota
150.000 zł,
 z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub
wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań
ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej
Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne,
intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – 720.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 8 – kwota 2.185.904 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Usprawnienie systemu
ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – 2.064.058 zł,
 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności
prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla jednostki
realizującej tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie – 121.846 zł,
 z rezerwy celowej poz. 16 – kwota 178.630 zł – z przeznaczeniem dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na spłatę
zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zwolnionego ze służby
funkcjonariusza,
 z rezerwy celowej poz. 49 – kwota 1.852.000 zł – z przeznaczeniem na
uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy
powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie
zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa.
 z rezerwy celowej poz. 51 – kwota 3.678.000 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją
zadań przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie - kwota 352.000 zł,
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z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją
zadań przez komendę wojewódzką oraz komendy powiatowe/miejskie
Państwowej Straży Pożarnej – kwota 3.216.000 zł,
 w planie dotacji będącym w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – kwota 110.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 59 – kwota 790.000 zł, z tego:
– z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Nie wypalaj traw” – kampania
edukacyjna skierowana do dzieci szkół podstawowych z terenu
województwa lubelskiego”, przez Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Lublinie – 90.000 zł,
 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup urządzeń
specjalistycznych do dekontaminacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
dla KW PSP w Lublinie”, przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie – 300.000 zł,
 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego”, przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie – 400.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 69 – kwota 5.809.000 zł –z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń
pracowników cywilnych” – 25.000 zł,
 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy” – 400.000 zł,
 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
w zakresie przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” – 5.384.000 zł.
 z rezerwy celowej poz. 86 - kwota 259.482 zł – z przeznaczeniem na realizację
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020,
2. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 880.843 zł, z tego:
– z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem magazynów przeciwpowodziowych stosownie do art.
165 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017
poz. 1566 z późn. zm.) – 202.694 zł,
 z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego” na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie – 400.000 zł,
 z przeznaczeniem na realizację zadania „ Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej – 230.000 zł,
 z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku,
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku – 31.479 zł,
 z przeznaczeniem na realizację wynikającego z ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
zadania publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2018 r. – kwota 3.450 zł,
 przeznaczeniem na ubezpieczenie komunikacyjne zakupionych samochodów
– kwota 12.970 zł,
3. zwiększenia planu z części 42 o kwotę 1.787.000 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom
pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych
(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,
4. zwiększenia planu z części 81 o kwotę łączną kwotę 1.460.000 zł, z tego:
 z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego – kwota 580.000 zł,
 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lubartowie na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo
gaśniczego-kwota 880.000 zł,
5. zwiększenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego o kwotę 1.492.000 zł
– zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych
na rok 2018, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 165 ust.2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, tj. na zapewnienie właściwego
nadzoru nad funkcjonowaniem magazynów przeciwpowodziowych.
Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia
się następująco:
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rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
plan wg ustawy budżetowej: 19.365.000 zł
plan po zmianach: 22.245.635 zł
wykonanie: 12.415.640,80 zł, tj. 55,81% planu
Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Lublinie.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 12.430.000 zł
plan po zmianach: 11.683.241 zł
wykonanie: 8.424.355,28 zł, tj. 72,11% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 746.759 zł wynika
ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych w łącznej kwocie 464.000 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 51 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS7.4143.3.179.2018.MF.4133 z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 484 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października
2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją
zadań przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie – 352.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 59 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG2.4143.3.56.2018.MF.665 z dnia 27 marca 2018 r wprowadzoną
decyzją Nr 76 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2018 r.
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Nie wypalaj traw” – kampania
edukacyjna skierowana do dzieci szkół podstawowych z terenu województwa
lubelskiego”, przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w
Lublinie - kwota 90.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 69 o łączną kwotę 22.000 zł, decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS7.4143.3.7.2018.MF.150 z dnia 21 lutego 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lutego 2018 r.
z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń
pracowników cywilnych” – 7.000 zł,
 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy” – 15.000 zł,
2. zwiększenia planu z części 42 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS7.4143.3.93.2018.MF.1638 z dnia 29 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 203 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na
sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom
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pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych
(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej – kwota 30.000 zł,
3. zwiększenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 649 z dnia 7
grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, z jednoczesnym
zmniejszeniem wydatków na zakupy inwestycyjne – 33.310 zł,
4. zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 1.274.069 zł, z tego:
 decyzją Nr 59 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411 § 2110 z przeznaczeniem dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na zakup bieżni
mechanicznej – 10.000 zł,
 decyzją Nr 265 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2018 r., o łączną
kwotę 837.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411 § 2110
z przeznaczeniem dla:

komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na
sfinansowanie wypłat rekompensat za przedłużony czas służby
funkcjonariuszy - kwota 806 000 zł,

Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na sfinansowanie zakupu
sprzętu do siłowni (tj. wyciąg górny i dolny, zestaw hantli, stojak na
gryfy i obciążenia) – kwota 10.000 zł,

Miasta na prawach powiatu Lublin z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na sfinansowanie
zakupu odzieży i wyposażenia , sprzętu do ćwiczeń bojowych – kwota
15 000 zł,

Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty
świadczenia dla funkcjonariusza zwolnionego ze służby pełniącego
służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Rykach - kwota 6.000 zł,
 decyzją Nr 279 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lipca 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411 § 6410 z przeznaczeniem
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu na
sfinansowanie zakupu bieżni mechanicznej – kwota 20.000 zł,
 decyzją Nr 320 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych, z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na
budowę oraz wykonania prac budowalnych w zakresie posadowienia
modułowego wielkokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki
i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych tzw. trenażera na terenie
Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie . Planowany
trenażer sfinansowany zostanie w ramach projektu pn. „Zwiększenie
skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” środkami
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – kwota
75.000 zł,
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 decyzją Nr 364 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 września 2018 r. o łączną
kwotę 127.904 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411 § 2110 z
przeznaczeniem dla:

Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej na sfinansowanie wypłaty
odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza - kwota 24.754 zł,

Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Rykach kwota 30.000 zł, z tego: na
sfinansowanie zakupu paliwa (kwota 25.000 zł), ubrań ochronnych
i specjalnych (kwota 5.000 zł),

Powiatu Radzyńskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim - kwota 37.000 zł
z tego: na sfinansowanie zakupu paliwa (kwota 20.000 zł) i energii
(kwota 17.000 zł),

Miasta na prawach powiatu Lublin z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - kwota 26.150 zł
z tego: na sfinansowanie zakupu wyposażenia Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Wysokościowego (kwota 17.400 zł) i zbiornika na wodę
o pojemności 10.000 dm3 wraz z wyposażeniem (kwota 8.750 zł),

Miasta na prawach powiatu Biała Podlaska z przeznaczeniem dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych, które są niezbędne
dla ratowników wchodzących w skład specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - kwota 10.000 zł,
 decyzją Nr 443 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 października 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w 75411 § 6410 z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na realizację
zadania inwestycyjnego związanego z dostawą i montażem radiowej łączności
bezprzewodowej wykorzystywanej podczas prowadzonych działań ratowniczogaśniczych – 30.000 zł,
 decyzją Nr 458 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 października 2018 r. o łączną
kwotę 52.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w 75411, § 2110
z przeznaczeniem dla:

Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej na sfinansowanie wypłaty
odprawy emerytalnej (§ 4180) dla funkcjonariusza- kwota 7 000 zł,

Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
na zakup paliwa- kwota 35 000 zł,

Powiatu Lubartowskiego z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie na
sfinansowanie zakupu paliwa kwota 10.000 zł,
 decyzją Nr 555 Wojewody lubelskiego z dnia 9 listopada 2018 r. z
jednoczesnym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych dla Miasta na
prawach powiatu Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
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Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej na dofinansowanie zakupu
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 22.365 zł,
 decyzją Nr 628 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 listopada 2018 r. z
jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – 99.800 zł.
Wykonanie planu wydatków bieżących w 2018 r. przedstawia się następująco.
Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na finansowanie i współfinansowanie
realizacji projektów
plan wg ustawy budżetowej: 9.178.000 zł
plan po zmianach: 8.431.241 zł
wykonanie: 8.420.673,76 zł, tj. 99,87% planu
z tego:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162.611,08 zł – równoważniki pieniężne za
brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na
zagospodarowanie, zwrot kosztów przejazdów raz w roku oraz wydatki na okulary
korekcyjne dla pracowników i funkcjonariuszy, zasiłek pogrzebowy.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 8.258.062,68 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe 4 pracowników – kwota 129.000 zł,
 wynagrodzenia osobowe 16 członków korpusu służby cywilnej – kwota
668.229 zł (wynagrodzenia, nagrody uznaniowe oraz nagroda jubileuszowa),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 49.770,01 zł,
 uposażenia 56 funkcjonariuszy – kwota 3.881.660 zł,
 pozostałe należności funkcjonariuszy – kwota 522.295 zł (nagrody uznaniowe
i zapomogi),
 wypłata dodatkowego uposażenia rocznego funkcjonariuszy - kwota
331.044,07 zł,
 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku
funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 15.334 zł,
 pochodne od wynagrodzeń - kwota 157.011,89 zł (składki na ubezpieczenie
społeczne pracowników cywilnych, składki na fundusz pracy),
 wynagrodzenie bezosobowe – kwota 10.190 zł,
 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – kwota 521.963,97 zł,
 nagrody rzeczowe, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup
energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody, usług zdrowotnych, remontowych,
usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze, podatki, podróże
służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia, ZFŚS – kwota 1.971.564,74 zł.
Środki niewykorzystane w kwocie 10.567,24 zł stanowią środki zwrócone przez
KW PSP w Lublinie.
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Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 51
Środki z rezerwy celowej poz. 51 w kwocie 352.000 zł, zostały wykorzystane
w całości na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę
Wojewódzką PSP w Lublinie.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
Środki z rezerwy celowej poz. 59 w kwocie 90.000 zł, zostały wykorzystane w całości
na realizację zadania pn.: „Nie wypalaj traw” – kampania edukacyjna skierowana do
dzieci szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego”, przez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 69
Środki z rezerwy celowej poz. 69 w kwocie 22.000 zł, zostały wykorzystane w całości
na:
 dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy w ramach „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2017-2020” przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – 15.000 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla
pracowników cywilnych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017-2020”
przedsięwzięcia
pn.
„Zwiększenie
konkurencyjności
wynagrodzeń pracowników cywilnych” – 7.000 zł.
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rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki bieżące na finansowanie realizacji projektów
§ 4008 – Wydatki bieżące na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
środków europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 2.918.000 zł
plan po zmianach: 2.918.000 zł
wykonanie: 0 zł
z tego:
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 2.918.000 zł
plan po zmianach: 2.918.000 zł
wykonanie: 0 zł
Omówienie wydatków
Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczone zostały
na realizację projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020:
 „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami na granicy polsko
– białoruskiej” – plan 1.377.000 zł, wykonanie 0 zł,
 „Rozwój i poprawa jakości infrastruktury ICT służb ratowniczych na granicy
polsko – ukraińskiej” – plan 900.000 zł, wykonanie 0 zł,
 „Wspólne wyzwania - wspólne działania. Bezpieczeństwo transgranicznych
cieków wodnych w dorzeczu rzeki Bug” – plan 641.000 zł, wykonanie 0 zł.
Powyższe środki nie zostały wykorzystane i stanowią blokadę wydatków na
podstawie Decyzji Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie przystąpiła do aplikowania o środki
pomocowe w ramach PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w I naborze
uruchomionym 11 października 2016 r. Projekty składane były w ramach
dwustopniowej procedury. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący składali
wstępne koncepcje projektów (Concept Note) zawierające podstawowe informacje
o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci
wiodący byli zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych zawierających
szczegółowy opis projektu (Full Application Form), które podlegały dalszej ocenie
przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu. Wspólny Komitet Monitorujący wybrał
65 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 113 milionów euro w ramach
celów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice, które
zostaną dofinansowane. Projekty złożone przez KW PSP znalazły się na listach
rezerwowych do dofinansowania. Podpisanie umów będzie możliwe dopiero
w sytuacji powstania oszczędności w toku realizacji projektów wybranych
do dofinansowania. Jest to jednak proces długotrwały, gdyż Instytucja Zarządzająca
Programem nadal podpisuje umowy grantowe z beneficjentami wiodącymi,
wytypowanymi w ramach konkursu.
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W związku z powyższym nie było możliwości zawarcia umów na realizację
ww. projektów złożonych przez KW PSP w Lubinie.
Wydatki bieżące na współfinansowanie realizacji projektów
§ 4009 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych środków
europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 334.000 zł
plan po zmianach: 334.000 zł
wykonanie: 3.681,52 zł, tj. 1,10% planu
z tego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 13.000 zł
plan po zmianach: 13.000 zł
wykonanie: 3.681,52 zł, tj. 28,32% planu
Omówienie wydatków
Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczone zostały
na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego 2014-2020:
 „Zwiększenie stopnia cyfryzacji straży pożarnej woj. lubelskiego poprzez
rozbudowę infrastruktury informatycznej” – kwota 10.000 zł, - wykonanie
3.681,52 zł.
Środki zostały wykorzystane na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej
realizowanego projektu oraz na koszty związane z przeszkoleniem osób
w zakresie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa.
 „Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na ul. Metalurgicznej
(Grygowej 10) w Lublinie - etap Adaptacji przestrzeni na działalność
szkoleniową” – kwota 3.000 zł, wykonanie 0 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 6.318,48 zł stanowią:
 środki zwrócone w kwocie 0,48 zł,
 blokadę wydatków w kwocie 6.318 zł na podstawie Decyzji Nr 47
Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Przyczyną powstałych oszczędności był brak ogłoszenia listy rankingowej
przez Instytucję Zarządzającą oraz nierozstrzygnięcie postępowań
przetargowych na poszczególne zadania.
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Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 321.000 zł
plan po zmianach: 321.000 zł
wykonanie: 0 zł
Omówienie wydatków
Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczone zostały
na realizację projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020:
 „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami na granicy polsko
– białoruskiej” – plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł,
 „Rozwój i poprawa jakości infrastruktury ICT służb ratowniczych na granicy
polsko – ukraińskiej” – plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł,
 „Wspólne wyzwania - wspólne działania. Bezpieczeństwo transgranicznych
cieków wodnych w dorzeczu rzeki Bug” – plan 71.000 zł, wykonanie 0 zł.
Powyższe środki nie zostały wykorzystane i stanowią blokadę wydatków na
podstawie Decyzji Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie przystąpiła do aplikowania o środki
pomocowe w ramach PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w I naborze
uruchomionym 11 października 2016 r. Projekty składane były w ramach
dwustopniowej procedury. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący składali
wstępne koncepcje projektów (Concept Note) zawierające podstawowe informacje
o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci
wiodący byli zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych zawierających
szczegółowy opis projektu (Full Application Form), które podlegały dalszej ocenie
przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu. Wspólny Komitet Monitorujący wybrał
65 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 113 milionów euro w ramach
celów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice, które
zostaną dofinansowane. Projekty złożone przez KW PSP znalazły się na listach
rezerwowych do dofinansowania. Podpisanie umów będzie możliwe dopiero
w sytuacji powstania oszczędności w toku realizacji projektów wybranych
do dofinansowania. Jest to jednak proces długotrwały, gdyż Instytucja Zarządzająca
Programem nadal podpisuje umowy grantowe z beneficjentami wiodącymi,
wytypowanymi w ramach konkursu.
W związku z powyższym nie było możliwości zawarcia umów na realizację
ww. projektów złożonych przez KW PSP w Lubinie.
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rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 6.935.000 zł
plan po zmianach: 10.562.394 zł
wykonanie: 3.991.285,52 zł, tj. 37,79% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 3.627.394 zł wynika
ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych w łącznej kwocie 2.885.904 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 8 o łączną kwotę 2.185.904 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów MF/IP6.4143.3.11.2018.MF.PO IIŚ 20142020.127 z dnia 5 lutego 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 8 Wojewody
Lubelskiego z dnia 9 lutego 2018 r. – kwota 22.491 zł,
 decyzją Ministra Finansów MF/IP6.4143.3.35.2018.MF.PO IIŚ 20142020.359 z dnia 22 lutego 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 37 Wojewody
Lubelskiego z dnia 6 marca 2018 r. – kwota 671.027 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.227.2018.MF.PO IIŚ 20142020.1734 z dnia 11 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 190
Wojewody Lubelskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. – kwota 983.569 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.283.2018.MF.PO IIŚ 20142020.2189 z dnia 13 lipca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 267
Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2018 r. – kwota 386.971 zł,
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Usprawnienie systemu
ratownictwa w transporcie kolejowym -etap I” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 decyzją Ministra Finansów MF/IP6.4143.3.179.2018.MF.PO IIŚ 20142020.1416 z dnia 17 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 162
Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2018 r. – kwota 107.750 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.356.2018.MF.PO IIŚ 20142020.2728 z dnia 24 sierpnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 343
Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. – kwota 14.096 zł,
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia
długotrwałych akcji ratowniczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, dla jednostki realizującej tj.: Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 z rezerwy celowej poz. 59 o łączną kwotę 700.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2.4143.3.57.2018.MF.694 z dnia
3 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 95 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania
pn.: „Zakup urządzeń specjalistycznych do dekontaminacji sprzętu
ochrony dróg oddechowych dla KW PSP w Lublinie”, przez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – kwota 300.00 zł,
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decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2.4143.3.227.2018.MF.3094 z dnia
3 września 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 379 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 września 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. „Średni samochód ratowniczo-gaśniczy”, przez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – kwota 400.000 zł,
5. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 400.000 zł decyzją
Nr 282 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na
realizację zadania „ Średni samochód ratowniczo-gaśniczy”, na potrzeby Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
6. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę
374.800 zł, z tego:
 decyzją Nr 199 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup urządzeń
specjalistycznych do dekontaminacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla
KW PSP w Lublinie”- umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2018 – kwota 200.000 zł,
 decyzją Nr 320 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji koniecznej do
uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania prac budowalnych
w
zakresie
posadowienia
modułowego
wielkokontenerowego
niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów
wewnętrznych tzw. trenażera na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Planowany trenażer sfinansowany zostanie
w ramach projektu pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia
długotrwałych akcji ratowniczych” środkami Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z jednoczesnym zmniejszeniem
wydatków bieżących kwota 75.000 zł.
 decyzją Nr 628 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – 99.800 zł,
7. zmniejszenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 649 z dnia
7 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – 33.310 zł.
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rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki
majątkowe
z
wyłączeniem
i współfinansowanie realizacji projektów

wydatków

na

finansowanie

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 41.690 zł
wykonanie: 41.690 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 41.690 zł wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 320 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
sierpnia 2018 r.,
jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji koniecznej do uzyskania
pozwolenia na budowę oraz wykonania prac budowalnych w zakresie
posadowienia modułowego wielkokontenerowego niestacjonarnego symulatora do
nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych tzw. trenażera na terenie
Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Planowany trenażer
sfinansowany zostanie w ramach projektu pn. „Zwiększenie skuteczności
prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” środkami Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 649 Wojewody Lubelskiego z dnia 7
grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – 33.310 zł.
Omówienie wydatków
Powyższe środki w kwocie 41.690 zł zostały wydatkowane w całości na pokrycie
kosztów dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz
wykonania prac budowalnych w zakresie posadowienia modułowego
wielkokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia
pożarów wewnętrznych tzw. trenażera na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.399.800 zł
wykonanie: 1.399.800 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.399.800 zł,
wynikała ze zwiększeń planu decyzjami Wojewody Lubelskiego, z tego:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 59 o łączną kwotę 700.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2.4143.3.57.2018.MF.694 z dnia
3 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 95 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania
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pn.: „Zakup urządzeń specjalistycznych do dekontaminacji
sprzętu
ochrony dróg oddechowych dla KW PSP w Lublinie”, przez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – kwota 300.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2.4143.3.227.2018.MF.3094 z dnia
3 września 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 379 Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 września 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, przez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – kwota 400.000 zł,
2. zwiększenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego o kwotę
299.800 zł, z tego:
 decyzją Nr 199 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup
urządzeń specjalistycznych do dekontaminacji sprzętu ochrony dróg
oddechowych dla KW PSP w Lublinie”- umieszczonego na liście zadań
zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok
2018, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75411, § 2110 – kwota
200.000 zł,
 decyzją Nr 628 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – 99.800 zł,
3. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 400.000 zł, decyzją
Nr 282 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w planie wydatków
pozostającym w dyspozycji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, na potrzeby Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Omówienie wydatków
Środki w kwocie 1.399.800 zł zostały wydatkowane w całości przez Wojewódzką
Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na sfinansowanie zakupu:
 urządzeń specjalistycznych do dekontaminacji sprzętu ochrony dróg
oddechowych– kwota 500.000 zł,
 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 800.000 zł,
 samochodu do celów specjalnych – kwota 99.800 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 59 w kwocie 700.000 zł zostały
wydatkowane w całości przez:
 Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na zakup
urządzeń specjalistycznych do dekontaminacji
sprzętu ochrony dróg
oddechowych – kwota 300.000 zł,
 Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 400.000 zł.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
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Środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego w kwocie 400.000 zł zostały
wydatkowane w całości na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
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rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe na finansowanie realizacji projektów
§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych środków
europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 5.535.000 zł
plan po zmianach: 5.535.000 zł
wykonanie: 0 zł
z tego:
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 5.535.000 zł
plan po zmianach: 5.535.000 zł
wykonanie: 0 zł
Omówienie wydatków
Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczone zostały
na realizację projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020:
1. „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami na granicy polsko
– białoruskiej” – plan 2.100.000 zł, wykonanie 0 zł,
2. „Rozwój i poprawa jakości infrastruktury ICT służb ratowniczych na granicy
polsko – ukraińskiej” – plan 2.380.000 zł, wykonanie 0 zł,
3. „Wspólne wyzwania - wspólne działania. Bezpieczeństwo transgranicznych
cieków wodnych w dorzeczu rzeki Bug” – plan 1.055.000 zł, wykonanie 0 zł.
Powyższe środki nie zostały wykorzystane i stanowią blokadę wydatków na
podstawie Decyzji Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie przystąpiła do aplikowania o środki
pomocowe w ramach PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w I naborze
uruchomionym 11 października 2016 r. Projekty składane były w ramach
dwustopniowej procedury. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący składali
wstępne koncepcje projektów (Concept Note) zawierające podstawowe informacje
o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci
wiodący byli zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych zawierających
szczegółowy opis projektu (Full Application Form), które podlegały dalszej ocenie
przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu. Wspólny Komitet Monitorujący wybrał
65 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 113 milionów euro w ramach
celów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice, które
zostaną dofinansowane. Projekty złożone przez KW PSP znalazły się na listach
rezerwowych do dofinansowania. Podpisanie umów będzie możliwe dopiero
w sytuacji powstania oszczędności w toku realizacji projektów wybranych
do dofinansowania. Jest to jednak proces długotrwały, gdyż Instytucja Zarządzająca
Programem nadal podpisuje umowy grantowe z beneficjentami wiodącymi,
wytypowanymi w ramach konkursu.
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W związku z powyższym nie było możliwości zawarcia umów na realizację
ww. projektów złożonych przez KW PSP w Lubinie.
Wydatki majątkowe na współfinansowanie realizacji projektów
§ 6069 –Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych środków
europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 1.400.000 zł
plan po zmianach: 3.585.904 zł
wykonanie: 2.549.795,52 zł, tj. 71,11% planu
z tego:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 1.000 zł
plan po zmianach: 2.236.904 zł
wykonanie: 2.236.902,15 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 2.235.904 zł wynika
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 8 o łączną kwotę 2.185.904 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów MF/IP6.4143.3.11.2018.MF.PO IIŚ 2014-2020.127
z dnia 5 lutego 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 8 Wojewody Lubelskiego
z dnia 9 lutego 2018 r. – 22.491 zł,
 decyzją Ministra Finansów MF/IP6.4143.3.35.2018.MF.PO IIŚ 2014-2020.359
z dnia 22 lutego 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 37 Wojewody Lubelskiego
z dnia 6 marca 2018 r. – kwota 671.027 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.227.2018.MF.PO IIŚ 20142020.1734 z dnia 11 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 190 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. – kwota 983.569 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.283.2018.MF.PO IIŚ 20142020.2189 z dnia 13 lipca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 267 Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 lipca 2018 r. - kwota 386.971 zł,
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa
w transporcie kolejowym - etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie
 decyzją Ministra Finansów MF/IP6.4143.3.179.2018.MF.PO IIŚ 20142020.1416 z dnia 17 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 162 Wojewody
Lubelskiego z dnia 25 maja 2018 r. – kwota 107.750 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6.4143.3.356.2018.MF.PO IIŚ 20142020.2728 z dnia 24 sierpnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 343 Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r., - kwota 14.096 zł,
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności
prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla jednostki realizującej
tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
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2. zwiększenia planu decyzją budżetową o kwotę 50.000 zł Wojewody Lubelskiego
Nr 108 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na
realizację projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie
kolejowym - etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na
realizację w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014-2020 projektu pn. „Stworzenie strefy bezpieczeństwa
publicznego na ul. Metalurgicznej (Grygowej 10) w Lublinie - etap Adaptacji
przestrzeni na działalność szkoleniową”.
Omówienie wydatków
Powyższe środki w kwocie 2.236.904 zł, wykorzystane zostały w kwocie
2.236.902,15 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020:
1. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” –
plan 122.846 zł, wykonanie 122.845,80 zł.
Środki zostały wydatkowane na:

zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 40 KVA,

zakup modułowy wielokontenerowy niestacjonarny symulator do nauki
i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych tzw. trenażer.
2. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym etap I” – plan
2.114.058 zł, wykonanie 2.114.056,35 zł.
Środki zostały wydatkowane na:

zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym
potencjale do ratownictwa kolejowego,

zakup 2 sztuk nośników kontenerowych,

zakup 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z żurawiem,

zakup 3 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych kat.
terenowej do gaszenia pożarów trudno dostępnych,

zakup 1 sztuki lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
z napędem terenowym,

zakup 2 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,

zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego
z żurawiem.
Niewykorzystane środki w kwocie 1,85 stanowią środki zwrócone przez KW PSP
w Lublinie.

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 8
Środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 8 w kwocie 2.185.904 zł, przeznaczone
zostały na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020:
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1. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” –
plan 121.846 zł, wykonanie 121.845,80 zł.
Środki zostały wydatkowane na:

zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 40 KVA,

zakup modułowy wielokontenerowy niestacjonarny symulator do nauki
i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych tzw. trenażer.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,20 stanowią środki zwrócone przez
KW PSP w Lublinie.
2. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym etap I” – plan
2.064.058 zł, wykonanie 2.064.056,35 zł.
Środki zostały wydatkowane na:

zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym
potencjale do ratownictwa kolejowego,

zakup 2 sztuk nośników kontenerowych,

zakup 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z żurawiem,

zakup 3 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
kat. terenowej do gaszenia pożarów trudno dostępnych,

zakup 1 sztuki lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
z napędem terenowym,

zakup 2 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,

zakup 1 sztuki ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego
z żurawiem.
Niewykorzystane środki w kwocie 1,65 stanowią środki zwrócone przez KW PSP
w Lublinie.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 780.000 zł
plan po zmianach: 730.000 zł
wykonanie: 312.893,37 zł, tj. 42,86% planu
Powyższe środki w kwocie 780.000 zł, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018,
przeznaczone zostały na realizację projektu w ramach Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020:
 „Zwiększenie stopnia cyfryzacji straży pożarnej woj. lubelskiego poprzez
rozbudowę infrastruktury informatycznej” – kwota 730.000 zł,
 „Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na ul. Metalurgicznej
(Grygowej 10) w Lublinie - etap Adaptacji przestrzeni na działalność
szkoleniową” – kwota 50.000 zł.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 50.000 zł wynika
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 108 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
kwietnia 2018 r. środków przeznaczonych na realizację w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 projektu
pn. „Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na ul. Metalurgicznej (Grygowej
250

10) w Lublinie - etap Adaptacji przestrzeni na działalność szkoleniową”
z jednoczesnym zwiększeniem środków na realizację projektu pn.: „Usprawnienie
systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Omówienie wydatków
Powyższe środki, w kwocie 730.000 zł, wykorzystane zostały w kwocie 312.893,37 zł
na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014-2020 pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji straży pożarnej woj.
lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej”.
Środki zostały wydatkowane na:
 zakup serwerów z oprogramowaniem dla jednostek Powiatowych Straży
Pożarnych woj. Lubelskiego oraz zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 417.106,63 zł stanowią:
 środki zwrócone w kwocie 0,63 zł,
 blokadę wydatków w kwocie 417.106 zł na podstawie Decyzji Nr 47
Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Przyczyną powstałych oszczędności był brak ogłoszenia listy rankingowej
przez Instytucję Zarządzającą oraz nierozstrzygnięcie postępowań
przetargowych na poszczególne zadania.
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020
plan wg ustawy budżetowej: 619.000 zł
plan po zmianach: 619.000 zł
wykonanie: 0 zł
Omówienie wydatków
Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczone zostały
na realizację projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020:
 „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami na granicy polsko
– białoruskiej” – plan 237.000 zł wykonanie 0 zł,
 „Rozwój i poprawa jakości infrastruktury ICT służb ratowniczych na granicy
polsko – ukraińskiej” – plan 265.000 zł, wykonanie 0 zł,
 „Wspólne wyzwania - wspólne działania. Bezpieczeństwo transgranicznych
cieków wodnych w dorzeczu rzeki Bug” – plan 117.000 zł, wykonanie 0 zł.
Powyższe środki nie zostały wykorzystane i stanowią blokadę wydatków na
podstawie Decyzji Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie przystąpiła do aplikowania o środki
pomocowe w ramach PWT EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w I naborze
uruchomionym 11 października 2016 r. Projekty składane były w ramach
dwustopniowej procedury. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący składali
wstępne koncepcje projektów (Concept Note) zawierające podstawowe informacje
o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci
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wiodący byli zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych zawierających
szczegółowy opis projektu (Full Application Form), które podlegały dalszej ocenie
przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu. Wspólny Komitet Monitorujący wybrał
65 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 113 milionów euro w ramach
celów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice, które
zostaną dofinansowane. Projekty złożone przez KW PSP znalazły się na listach
rezerwowych do dofinansowania. Podpisanie umów będzie możliwe dopiero
w sytuacji powstania oszczędności w toku realizacji projektów wybranych do
dofinansowania. Jest to jednak proces długotrwały, gdyż Instytucja Zarządzająca
Programem nadal podpisuje umowy grantowe z beneficjentami wiodącymi,
wytypowanymi w ramach konkursu.
W związku z powyższym nie było możliwości zawarcia umów na realizację
ww. projektów złożonych przez KW PSP w Lubinie.
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rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan wg ustawy budżetowej: 124.831.000 zł
plan po zmianach: 140.352.378 zł
wykonanie: 134.882.527,20 zł, tj. 96,10% planu
z tego:
Dotacje
§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 120.448.000 zł
plan po zmianach: 128.496.034 zł
wykonanie: 128.051.562,72 zł, tj. 99,65% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 8.048.034 zł wynika
ze:
1. Zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 5.649.630 zł,
z tego:
 z rezerwy
celowej poz. 16 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS7.4143.3.101.2018.MF.2413 z dnia 13 sierpnia 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 317 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Lublinie na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za
zwolnionego ze służby funkcjonariusza - kwota 178.630 zł,
 z rezerwy celowej poz. 49 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS7.4143.3.214.2018.MF.4446 z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 489 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 października
2018 r. z przeznaczeniem dla komend miejskich i powiatowych Państwowej
Straży Pożarnej – kwota 1.852.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 51 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS7.4143.3.179.2018.MF.4133 z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 484 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października
2018 r. z przeznaczeniem dla komend miejskich i powiatowych Państwowej
Straży Pożarnej – kwota 3.216.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 69 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS7.4143.3.7.2018.MF.150 z dnia 21 lutego 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lutego 2018 r. - kwota 403.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń
pracowników cywilnych” – 18.000 zł,
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 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy” – 385.000 zł.
2. zwiększeń planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę
2.783.904 zł, z tego:
 decyzją Nr 59 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2018 r.,
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie na zakup bieżni mechanicznej, z jednoczesnym zmniejszeniem
w rozdziale 75410 wydatków bieżących będących w planie wydatków
w dyspozycji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie – kwota 10.000 zł,
 decyzją Nr 265 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2018 r. o kwotę
837.000 zł, z przeznaczeniem dla:

komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na
sfinansowanie wypłat rekompensat za przedłużony czas służby
funkcjonariuszy - kwota 806.000 zł,

Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na sfinansowanie zakupu
sprzętu do siłowni (tj. wyciąg górny i dolny, zestaw hantli, stojak na
gryfy i obciążenia) – kwota 10.000 zł,

Miasta na prawach powiatu Lublin z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na sfinansowanie
zakupu odzieży i wyposażenia, sprzętu do ćwiczeń bojowych – kwota
15 000 zł,

Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty
świadczenia dla funkcjonariusza zwolnionego ze służby pełniącego
służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Rykach - kwota 6.000 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75410 wydatków bieżących
będących w planie wydatków w dyspozycji Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 decyzją Nr 364 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 września 2018 r. o kwotę
127.904 zł, z przeznaczeniem dla:

Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej na sfinansowanie wypłaty
odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza - kwota 24.754 zł,

Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Rykach kwota 30.000 zł, z tego: na
sfinansowanie zakupu paliwa (kwota 25.000 zł), ubrań ochronnych
i specjalnych (kwota 5.000 zł),

Powiatu Radzyńskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim - kwota 37.000 zł
z tego: na sfinansowanie zakupu paliwa (kwota 20.000 zł) i energii
(kwota 17.000 zł),
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Miasta na prawach powiatu Lublin z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - kwota 26.150 zł z
tego: na sfinansowanie zakupu wyposażenia Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Wysokościowego (kwota 17.400 zł) i zbiornika na wodę
o pojemności 10.000 dm3 wraz z wyposażeniem (kwota 8.750 zł),

Miasta na prawach powiatu Biała Podlaska z przeznaczeniem dla
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych, które są niezbędne
dla ratowników wchodzących w skład specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - kwota 10.000 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75410 wydatków bieżących
będących w planie wydatków w dyspozycji Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.93.2018.MF.1638 z dnia 29
maja 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 203 Wojewody Lubelskiego z dnia 15
czerwca 2018 r. Powyższe środki pochodzące z części 42 przeznaczone
zostały na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń
strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach
powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej – kwota 1.757.000 zł,
 decyzją Nr 458 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 października 2018 r.
o kwotę 52.000 zł, z przeznaczeniem dla:
 Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej na sfinansowanie wypłaty
odprawy emerytalnej (§ 4180) dla funkcjonariusza- kwota 7.000 zł,
 Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
na zakup paliwa- kwota 35.000 zł,
 Powiatu Lubartowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie na sfinansowanie zakupu
paliwa kwota 10.000 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75410 wydatków bieżących
będących w planie wydatków w dyspozycji Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
3. zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 385.500 zł, z tego:
 decyzją Nr 157 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 maja 2018 r. z
jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411, § 6410 – kwota 35.000 zł,
 decyzją Nr 199 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75410, § 6060 kwota
200.000 zł,
 decyzją Nr 340 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411, § 6410 – kwota
66.000 zł,
 decyzją Nr 443 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 października 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411, § 6410 – kwota
49.000 zł,
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decyzją Nr 500 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 października 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75411, § 6410 – kwota
35.500 zł.

Omówienie wydatków
Dotacja celowa przeznaczona została na sfinansowanie działalności 16 komend
powiatowych i 4 komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
Powyższe środki do końca 2018 r. zostały wykorzystane w kwocie
128.051.562,72 zł i wydatkowane m.in. na:
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.057,16 zł,
 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom –
4.303.998,77 zł,
 wynagrodzenie osobowe pracowników – 486.078,13 zł,
 uposażenie funkcjonariuszy – 79.953.436,89 zł,
 pozostałe należności funkcjonariuszy – 1.658.066,78 zł,
 dodatkowe uposażenie roczne – 6.428.668,69 zł,
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 3.323.549,64 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165.447,18 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – 681.179,36 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 164.514,89 zł,
 uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres 1 roku – 418.213,79 zł,
 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 13.568.529,97 zł,
 pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, środków
medycznych i żywności, zakup energii, usług remontowych, usług
zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych,
odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz inne opłaty –
16.881.821,47 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 444.471,28 zł stanowią:
 środki zwrócone przez powiaty w łącznej kwocie 9.051,28 zł,
 środki ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które
w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018
poz. 2346) – kwota 435.420 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 16
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 16 zostały przekazane w całości
w wysokości 178.630 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za zwolnionego
ze służby funkcjonariusza.
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Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 49
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 49 w kwocie 1.852.000 zł zostały
wykorzystane w kwocie 1.759.000 zł na uzupełnienie wydatków związanych
z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej,
w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup
materiałów i paliwa. Niewykorzystane środki w wysokości 93.000 zł zostały ujęte
w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2346).
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 51
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 51 w kwocie 3.216.000 zł zostały
wykorzystane w kwocie 2.873.580 zł na uzupełnienie wydatków związanych
z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej.
Niewykorzystane środki w wysokości 342.420 zł zostały ujęte w wykazie
planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem
roku budżetowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia
2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2346).
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 69
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 69 w wysokości 403.000 zł, zostały
wykorzystane w kwocie 400.442,36 zł dla 20 jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń
pracowników cywilnych” plan – 18.000 zł, wykonanie 17.431,36 zł,
 sfinansowanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy” plan – 385.000 zł, wykonanie 383.011 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 2.557,64 zł stanowią środki zwrócone przez
powiaty, w związku z brakiem podstaw do wypłaty nagród rocznych
funkcjonariuszom, którzy nie przepracowali 6 miesięcy oraz ze względu na absencję
chorobową pracowników cywilnych.
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rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje przeznaczone na realizację przez Komendy miejskie i powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem
środków europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 96.000 zł
plan po zmianach: 96.000 zł
wykonanie: 45.305,64 zł, tj. 47,19% planu
Omówienie wydatków
Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018 w kwocie 96.000 zł,
wykorzystane zostały przez komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego:
 KP PSP w Kraśniku na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku” – plan 17.000
zł, wykonanie 16.842,74 zł,
 KP PSP w Świdniku na realizację projektów:
 „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świdniku” – plan 25.000 zł, wykonanie 8.510,98 zł,
 „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz
pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony
przeciwpożarowej” – plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł,
 KP PSP w Opolu Lubelskim na realizację projektu „Termomodernizacja
obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Lubelskim” – plan 49.000 zł, wykonanie 19.951,92 zł,
 KM PSP w Lublinie na realizację projektu „Rewitalizacja Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6-etap I” – plan 4.000 zł,
wykonanie 0 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 50.694,36 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu w łącznej kwocie 188,36 zł,
 blokadę wydatków w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok) w łącznej kwocie 50.506 zł, z tego:
 kwotę 29.017 zł decyzją Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada
2018 r. Środki, przeznaczone były na współfinansowanie realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu pn. ,,Termomodernizacja
obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Lubelskim”. Oszczędności wynikają z podpisania umów na realizację
zadania na kwoty niższe niż planowano.
 kwotę 5.000 zł decyzją Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia
2018 r., z tego:
 środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
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lata 2014-2020 projektu pn. ,,Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6"etap I - kwota 4.000 zł,
Przyczyną powstałych oszczędności jest brak ogłoszonej listy
rankingowej przez Instytucję Zarządzającą.
 środki, przeznaczone na współfinansowanie realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 projektu pn. ,,Aktywizacja społeczności zamieszkującej
obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej
w obszarze ochrony przeciwpożarowej" – kwota 1.000 zł.
Przyczyną powstałych oszczędności jest przesunięcia realizacji projektu
na 2019 rok.
 kwotę 16.489 zł decyzją Nr 39 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia
2018 r. Środki, przeznaczone na współfinansowanie realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków Państwowej
Straży Pożarnej w Świdniku”.
Oszczędności wynikają z podpisania umów na realizację zadania na kwoty
niższe niż planowano.
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rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe
§ 6410 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 2.150.000 zł
plan po zmianach: 9.591.865 zł
wykonanie: 5.250.113,52 zł, tj. 54,74% planu
Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w ustawie budżetowej w kwocie
2.150.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1. Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę głównego budynku strażnicy wraz
z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczogarażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych
w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9 – 450.000 zł,
2. Modernizację obiektów KP PSP w Krasnymstawie - etap V "Obudowa budynku
garażowego i wstawienie bram garażowych" – 150.000 zł,
3. Budowę Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczogaśniczych kontenerów wymiennych – 1.000.000 zł,
4. Budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Rykach – 500.000 zł,
5. Rozbudowę KP PSP w Świdniku – 50.000 zł.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 7.441.865 zł wynikała
ze:
1. zwiększeń planu z rezerw celowych budżetu państwa w łącznej kwocie
5.494.000 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 69 w łącznej kwocie 5.384.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.46.2018.MF.957 z dnia
9 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 102 Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 kwietnia 2018 r. o kwotę 1.250.000 zł, z przeznaczeniem na
zadania pn.:
 Modernizacja obiektów KP PSP w Krasnymstawie - etap V „Obudowa
budynku garażowego i wstawienie bram garażowych” w planie dotacji
powiatu krasnostawskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie - kwota 250.000 zł,
 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz
z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczogarażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych
w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9 w planie dotacji miasta na prawach
powiatu Chełm z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie - kwota 1.000.0000 zł,
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2.

3.

4.

 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.58.2018.MF.1083 z dnia
13 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 112 Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r. o kwotę 4.134.000 zł, z przeznaczeniem na
zadania pn.:
 Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczogaśniczych kontenerów wymiennych w planie dotacji powiatu
lubartowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lubartowie – kwota 3.000.000 zł,
 Rozbudowa KP PSP w Świdniku w planie dotacji powiatu świdnickiego
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Świdniku – kwota 1.134.000 zł,
Powyższe zadania realizowane są w ramach „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
w latach 2017-2020” w zakresie przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”.
z
rezerwy
celowej
poz.
51
decyzją
Ministra
Finansów
Nr MF/FS7.4143.3.179.2018.MF.4133 z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 484 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października
2018 r. w planie dotacji będącym w dyspozycji Wydziału Finansów
i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – kwota
110.000 zł,
zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 230.000 zł
decyzją budżetową Nr 347 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.
z przeznaczeniem dla miasta na prawach powiatu Biała Podlaska
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej
Podlaskiej na realizację zadania „ Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego”.
zwiększenia planu z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 1.460.000 zł
decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.252.2018.MF.4973 z dnia
9 listopada 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 569 Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 listopada 2018 r. z tego:
 z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego – kwota 580.000 zł,
 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lubartowie na sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo
gaśniczego-kwota 880.000 zł,
zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 257.865 zł, z tego:
 decyzją Nr 157 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 maja 2018 r. o kwotę
35.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75411, § 2110,
z przeznaczeniem dla:
 powiatu janowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim na dofinansowanie
realizacji zadania dotyczącego wykonania instalacji fotowoltaicznej
(kolejnego etapu) - kwota 15.000 zł,
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powiatu biłgorajskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju na dofinansowanie realizacji
zadania polegającego na montażu odnawialnego źródła energii oraz
modernizacji oświetlenia - kwota 20.000 zł,
decyzją Nr 279 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2018 r. dla miasta na
prawach powiatu Zamość z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Zamościu na sfinansowanie zakupu bieżni mechanicznej,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdziale 75410 - kwota
20.000 zł,
decyzją Nr 340 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75411, § 2110 z przeznaczeniem
dla miasta na prawach powiatu Lublin z dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Lublinie na dofinansowanie zakupu trzech samochodów
specjalnych lekkich w ramach zadania pn.” Zakup 3 sztuk specjalnych lekkich
samochodów rozpoznawczo-ratowniczych typu bus dla KM PSP w Lublinie” –
kwota 66.000 zł,
decyzją Nr 443 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 października 2018 r. dla
powiatu parczewskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie na realizację zadania inwestycyjnego
związanego z dostawą i montażem radiowej łączności bezprzewodowej
wykorzystywanej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75410 wydatków bieżących (kwota
30.000 zł) oraz w rozdziale 75411, § 2110 (kwota 49.000 zł) w planie dotacji
powiatu parczewskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie – kwota 79.000 zł,
decyzją Nr 500 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 października 2018 r. dla
powiatu kraśnickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kraśniku na dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej
z silnikiem zaburtowym, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75411,
§ 2110 w planie dotacji powiatu kraśnickiego z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku - kwota 35.500 zł,
decyzją Nr 555 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 listopada 2018 r. dla miasta na
prawach powiatu Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej na dofinansowanie zakupu
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z jednoczesnym zmniejszeniem
w rozdziale 75410 wydatków bieżących – kwota 22.365 zł.

Omówienie wydatków
Do końca 2018 roku środki w kwocie 5.250.113,52 zł zostały wykorzystane przez:
 powiat janowski z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim –wykonanie instalacji fotowoltaicznej –
kwota 14.990,02 zł,
 powiat krasnostawski z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krasnymstawie – modernizacja obiektów KP PSP
w Krasnymstawie - etap V "Obudowa budynku garażowego i wstawienie bram
garażowych" – kwota 400.000 zł,
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 powiat kraśnicki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kraśniku – zakup łodzi płaskodennej z silnikiem
zaburtowym - kwota 35.350 zł,
 powiat lubartowski z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lubartowie – zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego – kwota 880.000 zł,
 powiat parczewski z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Parczewie – dostawa i montaż radiowej łączności
bezprzewodowej – kwota 78.966 zł,
 powiat biłgorajski z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Biłgoraju – montaż odnawialnego źródła energii - kwota
19.993,80 zł,
 powiat rycki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Rykach – budowa strażnicy – kwota 158.448,70 zł,
 powiat świdnicki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świdniku – rozbudowa KP PSP w Świdniku - kwota
1.184.000 zł,
 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej – Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego - kwota 832.365 zł,
 miasto na prawach powiatu Chełm z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej – kwota 1.560.000 zł, z tego:
 przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz
z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczogarażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych
w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9 – kwota 1.450.000 zł,
 kamera wziernikowa dla Specjalistycznej Grupy PoszukiwawczoRatowniczej – kwota 110.000 zł,
 miasto na prawach powiatu Lublin z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – dofinansowanie zakupu trzech
samochodów specjalnych lekkich - kwota 66.000 zł,
 miasto na prawach powiatu Zamość z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu – zakup bieżni mechanicznej - kwota
20.000 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 4.341.751,48 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostki w kwocie 16,48 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu w kwocie 184 zł,
 środki ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które
w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018
poz. 2346) – kwota 4.000.000 zł,
 blokadę wydatków w kwocie 341.551 zł na podstawie Decyzji Nr 58
Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
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Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 rok przeznaczone
były na realizację objętego „Programem modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017-2020” zadania inwestycyjnego pn. Budowa strażnicy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach” W celu umożliwienia
jednostce rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia na realizację zadania
podejmowane były działania zmierzające do uzyskania zapewnienia
finansowania przedsięwzięcia co w konsekwencji wpłynęło na przesunięcie
terminów rozpoczęcia realizacji zadania. Umowa z Wykonawcą robót
budowlanych została podpisana 09 listopada 2018 r. a przekazanie placu
budowy nastąpiło 14 listopada 2018 r. Niekorzystne warunki pogodowe
powodujące znaczne podwyższenie poziomu wód gruntowych oraz wykryte w
trakcie prac geodezyjnych błędy w dokumentacji projektowej uniemożliwiły
rozpoczęcie robot w terminach określonych w harmonogramie realizacji
przedsięwzięcia.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 51
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 51 w kwocie 110.000 zł zostały
wykorzystane w całości przez powiat chełmski z przeznaczeniem dla Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery wziernikowej dla
Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 69
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 69 w kwocie 5.384.000 zł zostały
wykorzystane w wysokości 2.384.000 zł na zadania pn.:
 Modernizacja obiektów KP PSP w Krasnymstawie - etap V „Obudowa
budynku garażowego i wstawienie bram garażowych” w planie dotacji
powiatu krasnostawskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie - plan 250.000 zł, wykonanie
250.000 zł,
 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz
z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczogarażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych
w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9 w planie dotacji miasta na prawach
powiatu Chełm z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie - plan 1.000.0000 zł, wykonanie 1.000.000 zł,
 Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczogaśniczych kontenerów wymiennych w planie dotacji powiatu
lubartowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lubartowie – plan 3.000.000 zł, wykonanie 0 zł,
 Rozbudowa KP PSP w Świdniku w planie dotacji powiatu świdnickiego
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Świdniku – plan 1.134.000 zł, wykonanie 1.134.000 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 3.000.000 zł stanowią środki ujęte w wykazie
planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem
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roku budżetowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia
2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2346).
Wykorzystanie rezerwy ogólnej
Środki pochodzące z rezerwy ogólnej w kwocie 1.460.000 zł zostały wykorzystane
w całości na zadania pn.:
 zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez miasto na prawach
powiatu Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej – plan 580.000 zł, wykonanie 580.000 zł,
 zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez powiat lubartowski
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lubartowie – plan 880.000 zł, wykonanie 880.000 zł.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki w kwocie 230.000 zł, pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego zostały
wykorzystane w całości przez miasto na prawach powiatu Biała Podlaska z
przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej
Podlaskiej na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego”.
§ 6250 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 31.479 zł
wykonanie: 31.478,52 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 31.479 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego decyzją budżetową Nr 565
Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku na dofinansowanie kosztów
niekwalifikowalnych w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektów Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki w kwocie 31.479 zł, pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego zostały
wykorzystane w kwocie 31.478,52 zł przez KP PSP w Kraśniku na dofinansowanie
kosztów niekwalifikowalnych w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,48 zł stanowią środki zwrócone przez jednostkę.
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rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje przeznaczone na realizację przez Komendy miejskie i powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
§ 6259 - Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem
środków europejskich
plan wg ustawy budżetowej: 2.137.000 zł
plan po zmianach: 2.137.000 zł
wykonanie: 1.504.066,80 zł, tj. 70,38% planu
Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na rok 2018, przeznaczone zostały
na realizację przez komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, z tego:
 KP PSP w Kraśniku na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku” – kwota
780.000 zł,
 KP PSP w Świdniku na realizację projektów:
 „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świdniku” – kwota 206.000 zł,
 „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz
pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony
przeciwpożarowej” – kwota 138.000 zł,
 KP PSP w Opolu Lubelskim na realizację projektu „Termomodernizacja
obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Lubelskim” – kwota 643.000 zł,
 KM PSP w Lublinie na realizację projektu „Rewitalizacja Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6-etap I” – kwota 370.000 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki zostały wykorzystane w kwocie 1.504.066,80 zł przez:
 KP PSP w Kraśniku na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku” – plan:
780.000 zł, wykonanie: 693.838,72 zł,
 KP PSP w Opolu Lubelskim na realizację projektu „Termomodernizacja
obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Lubelskim” – plan: 643.000 zł, wykonanie: 624.565,96 zł,
 KP PSP w Świdniku na realizację projektów:
– „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Świdniku” – plan: 206.000 zł, wykonanie: 185.662,12 zł,
– „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz
pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony
przeciwpożarowej” – plan: 138.000 zł, wykonanie: 0 zł,
 KM PSP w Lublinie na realizację projektu „Rewitalizacja Państwowej Straży
Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6-etap I” – plan: 370.000 zł,
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wykonanie: 0 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 632.933,20 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostki – kwota 14.466,56 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 796,64 zł,
 blokadę wydatków w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok) w łącznej kwocie 617.670 zł, z tego:
 kwotę 7.333 zł decyzją Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada
2018 r. Środki, przeznaczone były na współfinansowanie realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu pn. ,,Termomodernizacja
obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
Lubelskim". Oszczędności wynikają z podpisania umów na realizację
zadania na kwoty niższe niż planowano.
 kwotę 508.000 zł decyzją Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia
14 grudnia 2018 r., z tego:
 środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 projektu pn.: ,,Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6"etap I - kwota 370.000 zł,
Przyczyną powstałych oszczędności jest brak ogłoszonej listy
rankingowej przez Instytucję Zarządzającą.
 środki, przeznaczone na współfinansowanie realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 projektu pn. ,,Aktywizacja społeczności zamieszkującej
obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności
lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej" – kwota 138.000 zł.
Przyczyną powstałych oszczędności są przesunięcia realizacji projektu
na 2019 rok.
 kwotę 102.337 zł decyzją Nr 39 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia
2018 r., z tego:
 środki, przeznaczone na współfinansowanie realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków
Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku” – kwota 20.337 zł.
Oszczędności wynikają z podpisania umów na realizację zadania na
kwoty niższe niż planowano.
 środki, przeznaczone na współfinansowanie realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 projektu pn. ,,Termomodernizacja obiektów Państwowej
Straży Pożarnej w Kraśniku – kwota 82.000 zł.
Oszczędności wynikają z planu finansowego do projektu w którym ujęto
środki na dokumentację projektową, na którą wydatki poniesiono
w latach ubiegłych. Nałożono korektę finansową na wydatki
kwalifikowalne w zakresie prac budowlanych i w związku z tym udział
własny powiązany z korektą wyłączono z planu projektu.
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W konsekwencji zaplanowane wydatki na realizację przedsięwzięcia nie
zostały w całości wykorzystane.
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rozdział 75414 - Obrona cywilna
plan wg ustawy budżetowej: 505.000 zł
plan po zmianach: 505.000 zł
wykonanie: 482.609,09 zł, tj. 95,57% planu
W 2018 r. na zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane przez Wojewodę
Lubelskiego i gminy, zaplanowano w ustawie budżetowej środki w kwocie
505.000 zł.
Dotacje
§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 17.000 zł
plan po zmianach: 17.000 zł
wykonanie: 15.199 zł, tj. 89,41% planu
Omówienie wydatków
Powyższa dotacja została przekazana w całości dla 20 gmin z przeznaczeniem na
finansowanie szkoleń oraz wykonanie i rozpowszechnianie publikacji o tematyce
powszechnej samoobrony.
Środki w kwocie 17.000 zł zostały wykorzystane przez 17 gmin w kwocie
15.199 zł na szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony w miastach
i gminach województwa.
Opłacono m.in.: wykładowców, ćwiczenia obrony cywilnej z elementami powszechnej
samoobrony, wynajem sali, zakup literatury fachowej, pomocy i materiałów
szkoleniowych oraz organizowanie konkursów o tematyce obrony cywilnej.
Środki niewykorzystane w łącznej kwocie 1.801 zł stanowią środki zwrócone do
budżetu, w tym:
 Urząd Gminy Białopole nie przeprowadził szkolenia – zwrot 500 zł,
 Urząd Gminy Radecznica nie przeprowadził szkolenia – zwrot 500 zł,
 Urząd Miejski w Kraśniku nie przeprowadził szkolenia – zwrot 800 zł,
 Urząd Gminy Czemierniki – zwrot niewykorzystanej dotacji 0,04 zł,
 Urząd Miasta Lublin – zwrot niewykorzystane dotacji 0,96 zł.
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 30.000 zł
wykonanie: 30.000 zł, tj. 100% planu
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Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
decyzją Nr 149 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 maja 2018 r. o kwotę 30.000 zł,
z przeznaczeniem dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie działającego przez
Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Lublinie na
dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016 poz.
1534 z późn. zm.)., w ramach Umowy nr 487 o wsparcie realizacji zadania publicznego
pod tytułem ” Zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej
i społecznej dla ewakuowanej ludności” z dnia 29.05.2018 r. z jednoczesnym
zmniejszeniem planu wydatków bieżących.
Omówienie wydatków
Powyższe środki przeznaczone zostały dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski
Zarząd Okręgowy w Lublinie na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie
warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej
ludność”, zgodnie z umową 487 z dnia 29 maja 2018 r.
Środki wydatkowane zostały w całości na pokrycie kosztów wynagrodzeń
koordynatora i magazyniera magazynu interwencyjnego PCK oraz ubezpieczenie
zasobów materiałowych umożliwiając bieżące funkcjonowanie i utrzymanie
go w gotowości do działania.
Magazyn interwencyjny utrzymuje stałe zapasy przedmiotów i sprzętu pierwszej
potrzeby dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, niespodziewanych
zdarzeń i ewentualnych konfliktów zbrojnych.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 360.000 zł
plan po zmianach: 407.000 zł
wykonanie: 387.299,89 zł, tj. 95,16% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 47.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 202.944 zł, decyzją
budżetową Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 marca 2018 r. z przeznaczeniem
na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem magazynów
przeciwpowodziowych stosownie do art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.).
2. zwiększenia planu o kwotę 77.000 zł, decyzją budżetową Nr 81 Wojewody
Lubelskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem w § 6060.
3. zmniejszeniem planu rezerwy Wojewody Lubelskiego o kwotę 202.944 zł, decyzją
korygującą Nr 100 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem planu w rozdziale 75495, z przeznaczeniem na
wydatki bieżące,
4. zmniejszeniem planu o kwotę 30.000 zł decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego
Nr 149 z dnia 16 maja 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w § 2820.
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Omówienie wydatków
Środki w kwocie 407.000 zł, zostały wykorzystane w wysokości 387.299,89 zł, na:
 zakup części dla warsztatu OC, paliwa do warsztatu ruchomego, zakup
6 kompletów zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1, stacji
przemienników i 2 sztuki filtra dupleksowego, 7 sztuk zasilaczy impulsowych,
24 głośniki, 1 sztuki centrali sterującej głównej z funkcją umożliwiającą
tworzenie systemu rozwiniętego oraz 3 sztuk centralek sterowania punktem
alarmowym z możliwością wyboru komunikatu i
rodzaju sygnału,
8 kompletów radiometrów przenośnych z sondą zewnętrzną i adapterem,
odbiornik radiowy RDS,
przyrząd pomiarowy sonometr, 28 sztuk
akumulatorów, obudowę do syreny elektronicznej – 135.714,92 zł,
 opłatę za energię do syren oraz energię elektryczną na potrzeby magazynów
wodnych – 2.448,82 zł,
 opłatę za prawo do dysponowania częstotliwościami, demontaż instalacji
i masztu antenowego w miejscowości Potok Górny i Świdnik, naprawię płyty
głównej centrali alarmowej, demontaż punktu alarmowego i sieci alarmowej
SWO w miejscowości Łęczna, dostosowano centralę CH-5000 do pracy w
systemie SWA, przeprowadzono treningi Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej
( 2 treningi praktyczne w relacji samolot-WOADA: Aeroklub Lubelski
w Radawcu, Aeroklub Ziemi Zamojskiej), zutylizowano wybrakowany sprzęt
OC przekazany przez
jednostki, opłacono transport, wyżywienie
i zakwaterowanie uczestników warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej - pracowników starostw powiatowych i urzędów miast –
47.895,33 zł,
 abonament za dostęp analogowy – 369 zł,
 opłatę za dzierżawę miejsca na maszcie za I, II i III, IV kwartał, opłaty
za wynajem lokalu – 4.817,48 zł,
 zakup 11 sztuk lornetek i 34 sztuk kamizelek asekuracyjnych 100N, 20 sztuk
noszy brezentowych składanych w walizce, 53 sztuki masek MT 213
z filtropochłaniaczem FP 211/1-P3 – 47.300,48 zł,
 konserwację punktów alarmowych miast Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów
Lubelski i Zamość, konserwację systemu sterowania syrenami rejonu Puławy,
konserwację urządzeń sterowania alarmowego na terenie Janowa Lubelskiego,
miasta Włodawa i gminy Włodawa, II etap konserwacji punktów alarmowych
miast Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski i Zamość, zapłacono za
rozbudowę punktów alarmowych,, naprawiono instalację zasilającą syreny,
awaryjnie naprawiono silnik uszkodzonej syreny alarmowej, naprawiono
cyfrowe centrale miejskie, zapłacono za naprawy podczas awarii urządzeń
SWA– 148.753,86 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 19.700,11 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu. Powyższe oszczędności powstały w wyniku wyboru
najkorzystniejszych ofert na zakupione towary i przeprowadzone usługi. Ponadto
z powodu braku pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu
prognozowania skażeń i łączności część treningów Lotniczej Formacji Obrony
Cywilnej przeprowadzana była w ograniczonym zakresie lub się nie odbyła.
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rozdział 75414 - Obrona cywilna
Wydatki majątkowe
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 128.000 zł
plan po zmianach: 51.000 zł
wykonanie: 50.110,20 zł, tj. 98,26% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 77.000 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 81 Wojewody
Lubelskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w § 4000.
Omówienie wydatków
Powyższe środki, zaplanowano w kwocie 51.000 zł, które wykorzystane zostały
w kwocie 50.110,20 zł na sfinansowanie zakupu urządzeń rozpoznawania zagrożeń,
ostrzegania i alarmowania, tj. na zakup 3 sztuk syren alarmowych KES-600W wraz
z kompletnymi układami sterowania.
Niewykorzystana kwota 889,80 zł stanowi środki nieprzekazane do wysokości planu.
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rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
plan wg ustawy budżetowej: 350.000 zł
plan po zmianach: 495.000 zł
wykonanie: 495.000 zł, tj. 100% planu
Powyższe środki zaplanowano w ustawie budżetowej na rok 2018
z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 ust.2 powyższej
ustawy, zadania wykonywane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz
inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
zwane „podmiotami uprawnionymi” są dofinansowane przez wojewodów w ramach
dotacji celowych z budżetu wojewody.
Dotacje
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan wg ustawy budżetowej: 280.000 zł
plan po zmianach: 280.000 zł
wykonanie: 280.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 145.000 zł, wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę
145.000 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 524 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 października
2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Zapewnienie
bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa
lubelskiego – kwota 141.550 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem
w rozdziale 75495 wydatków bieżących,
 decyzją budżetową Nr 524 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 października
2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Zapewnienie
bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa
lubelskiego – kwota 3.450 zł,
2. zmniejszeniem planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę
145.000 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 619 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w § 6230, z przeznaczeniem na realizację
wynikającego z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych zadania publicznego „Zapewnienie
bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa
lubelskiego w 2018 r.”, - kwota 70.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 625 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w § 6230, z przeznaczeniem na realizację
273

wynikającego z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych zadania publicznego „Zapewnienie
bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa
lubelskiego w 2018 r.”, przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Lublinie ulica AL. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin,
związanego z dofinansowanie zakupu 2 szt. sprężarek wysokociśnieniowych
do napełniania aparatów powietrznych - kwota 75.000 zł.
Omówienie wydatków
Zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, podmioty uprawnione
do wykonywania zadań ratownictwa wodnego wykonują zadania z zakresu
ratownictwa wodnego oraz organizują i prowadzą szkolenia ratowników wodnych
w tym zakresie. Do końca 2018 r., środki w kwocie 280.000 zł wydatkowane zostały
w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2018 r.” przez
następujące jednostki:
1. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu – 94.000 zł,
2. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie – 93.000 zł,
3. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie – 93.000 zł.
W ramach wydatków bieżących dofinansowano następujące zadania:
 wynagrodzenia ratowników,
 zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego,
 wynagrodzenie koordynatora,
 utrzymanie bazy ratowniczej oraz biura,
 wynagrodzenie księgowej,
 ubezpieczenia, przeglądy i rejestracja środków transportu i sprzętu
ratowniczego,
 remonty, konserwacja.
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rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Wydatki majątkowe
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji
inwestycji
i
zakupów
inwestycyjnych
jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 70.000 zł
plan po zmianach: 215.000 zł
wykonanie: 215.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 145.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego, z tego:
 decyzją budżetową Nr 619 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 listopada 2018 r.
z przeznaczeniem na realizację wynikającego z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zadania
publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach
wodnych województwa lubelskiego w 2018 r.”, z jednoczesnym zmniejszeniem
w § 2820 - kwota 70.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 625 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2018 r.
z przeznaczeniem na realizację wynikającego z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych zadania
publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach
wodnych województwa lubelskiego w 2018 r.”, przez Rejonowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie ulica AL. Zygmuntowskie 4, 20101 Lublin, związanego z dofinansowanie zakupu 2 szt. sprężarek
wysokociśnieniowych do napełniania aparatów powietrznych, z jednoczesnym
zmniejszeniem w § 2820 - kwota 75.000 zł.
Omówienie wydatków
Zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, podmioty uprawnione
do wykonywania zadań ratownictwa wodnego wykonują zadania z zakresu
ratownictwa wodnego. Zaplanowane środki w kwocie 215.000 zł, zostały
wykorzystane w całości przez:
 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu na
dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu ratowniczego w kwocie 40.000 zł,
 Ochotniczą Straż Pożarna „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim na
dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad w kwocie 30.000 zł,
 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie na
dofinansowanie zakupu:
 2 sztuk sprężarek wysokociśnieniowych do napełniania aparatów
powietrznych w kwocie 75.000 zł,
 zestawu nurkowego technicznego w kwocie 70.000 zł.
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Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
W 2018 r. środki w kwocie 145.000 zł pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego
zostały wykorzystane w całości przez:
 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu na
dofinansowanie zakupu mobilnego zestawu ratowniczego w kwocie 40.000 zł,
 Ochotniczą Straż Pożarna „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim na
dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad w kwocie 30.000 zł,
 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie na
dofinansowanie zakupu 2 sztuk sprężarek wysokociśnieniowych do napełniania
aparatów powietrznych w kwocie 75.000 zł.
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rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
plan wg ustawy budżetowej: 53.000 zł
plan po zmianach: 1.619.364 zł
wykonanie: 1.204.067,06 zł, tj. 74,35% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 23.000 zł
plan po zmianach: 495.830,80 zł
wykonanie: 272.959,86 zł, tj. 55,05% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 472.830,80 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączna
kwotę 398.466,80 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 393 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 września 2018 r.
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1774)
z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 165 ust.2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, tj. na zapewnienie właściwego nadzoru
nad funkcjonowaniem magazynów przeciwpowodziowych. W związku z tym
niezbędne jest zabezpieczenie wydatków na bieżące naprawy i utrzymanie,
tj. zakup energii, zakup materiałów do utrzymania właściwego stanu technicznego
sprzętu, remonty konieczne do zapewnienia właściwych warunków
przechowywania sprzętu w magazynach - kwota 392.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 596 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych – kwota 6.466,80 zł.
2. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 74.364 zł,
z tego:
 decyzją budżetową Nr 524 Wojewody lubelskiego z dnia 30 października 2018
r. w planie wydatków będącym w dyspozycji Biura Organizacji, Kadr i Budżetu
Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem magazynów
przeciwpowodziowych stosownie do art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) – kwota 61.394 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 75495 wydatków bieżących,
 decyzją budżetową Nr 663 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.
z przeznaczeniem na ubezpieczenie komunikacyjne zakupionych samochodów
– kwota 12.970 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. wydatkowano kwotę 272.959,86 zł na:

277

 zakup pucharów i nagród na konkursy o tematyce wiedzy obronnej i ochrony
ludności (3 sztuki czytników e-book, 3 sztuki aparatów fotograficznych,
3 sztuki głośników mobilnych), zakup książek na nagrody, wody dla
uczestników wojewódzkiego ćwiczenia wieloszczeblowego „TOR 2018” –
kwota 4.386,15 zł,
 opłacenie zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia i warsztatów
z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz
z zakresu ZK i OC, opłacenie charakteryzacji ran dla pozorantów podczas
ćwiczenia „TOR 2018”, wykonano 1000 sztuk plakatów informacyjnych
z numerami alarmowymi, materiały upowszechniające RSO – kwota
23.987,77 zł,
 zakup akumulatorów do urządzeń silnikowych, traktora, myjki ciśnieniowej,
ubrania na wyposażenie magazynów – kwota 45.664,70 zł,
 opłacono zużycie energii elektrycznej w posiadanych magazynach - kwota
9.674,44 zł,
 opłacono za ochronę fizyczną obiektów, przyłącza wodociągowe,
odprowadzone ścieki - kwota 93.650,03 zł,
 zapłatę ubezpieczenia zakupionych samochodów – kwota 11.000 zł,
 opłacono
podatek
od
nieruchomości
za
posiadane
magazyny
przeciwpowodziowe – kwota 11.000 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe pracowników
– 59.809,77 zł,
 opłaty za zarejestrowanie samochodów, ubezpieczenie OC, AC, ASS, NNW –
12.718 zł,
 opłatę za podatek od nieruchomości – 1.069 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 222.870,94 zł stanowią:
 środki nie przekazane do wysokości planu w kwocie 8.870,94 zł. Oszczędności
wynikają z faktu, że zadanie utrzymania magazynów przeciwpowodziowych
było realizowane w 2018 r. po raz pierwszy (jest to zadanie wojewody
od 01.01.2018 r.) i koszty bieżące okazały się niższe od kosztów szacowanych,
rozliczenia całoroczne spłynęły pod koniec roku, co nie pozwoliło na
wydatkowanie zarezerwowanych na te cele kwot w inny sposób oraz
z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.
 blokadę wydatków w kwocie 214.000 zł na podstawie Decyzji Nr 27
Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok) w planie
wydatków będącym w dyspozycji Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu
Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Oszczędności dotyczą finansowania zadań w zakresie wyposażenia
i utrzymania magazynów przeciwpowodziowych, które na mocy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne art. 165 ust. 2 przekazane zostały do realizacji
Wojewodzie Lubelskiemu dla których plan wydatków określony został
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym
wynagrodzeń. Brak prawa własności do magazynów przeciwpowodziowych
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i ich wyposażenia uniemożliwia rozpoczęcie planowanych remontów
magazynów przeciwpowodziowych oraz konserwację sprzętu znajdującego się
na ich wyposażeniu.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego w kwocie 75.364 zł zostały
wykorzystane w wysokości 72.527,77 zł na:
 składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe pracowników
– 59.809,77 zł,
 opłaty za zarejestrowanie samochodów, ubezpieczenie OC, AC, ASS, NNW –
12.718 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.836,23 zł, stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu. Oszczędności wynikają głównie z przebywania pracowników
na zwolnieniach lekarskich.
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rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Wydatki majątkowe
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 393 Wojewody Lubelskiego z dnia
18 września 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów
i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1774) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 165 ust.2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, tj. na zapewnienie właściwego
nadzoru nad funkcjonowaniem magazynów przeciwpowodziowych – kwota
170.000 zł,
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 641 Wojewody Lubelskiego z dnia
4 grudnia 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków będącym
w dyspozycji Dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zakup:
 agregatu prądotwórczego o mocy 15-25 kW na przyczepie – kwota
35.000 zł,
 3 sztuk quadów użytkowych – kwota 135.000 zł.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 30.000 zł
plan po zmianach: 1.123.533,20 zł
wykonanie: 931.107,20 zł, tj. 82,87% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączna kwotę 1.093.533,20 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o kwotę
1.100.000 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 393 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 września 2018 r.
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1774)
z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 165 ust.2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, tj. na zapewnienie właściwego nadzoru
nad funkcjonowaniem magazynów przeciwpowodziowych - kwota 930.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 641 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.,
w planie wydatków będącym w dyspozycji Dyrektora Biura Organizacji, Kadr
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i Budżetu Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
z przeznaczeniem na zakup:
 agregatu prądotwórczego o mocy 15-25 kW na przyczepie – kwota
35.000 zł,
 3 sztuk quadów użytkowych – kwota 135.000 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem w § 6050 - kwota 170.000 zł.
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 596 Wojewody Lubelskiego z dnia
15 listopada 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących –
kwota 6.466,80 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. wydatkowano kwotę 931.107,20 zł na:
 zakup kapsuły transportowej typu BIOVAC dla osób zakaźnie chorych –
23.533,20 zł,
 zakup 4 samochodów typu Toyota Hilux do obsługi 8 magazynów – 597.800 zł,
 zakup 3 przyczep uniwersalnych – 39.000 zł,
 zakup 3 agregatów pompowych na przyczepach – 115.374 zł,
 zakup agregatu prądotwórczego o mocy 15-25 kW na przyczepie – 31.500 zł,
 zakup 3 quadów użytkowych – 123.900 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 192.426 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu. Niższe wykonanie wynika z podpisania umów na realizację zadań na
kwoty niższe niż planowano. Ponadto jedno z przedmiotowych postępowań zostało
unieważnione ze względu na brak ważnych ofert spełniających warunki określone
przez zamawiającego.
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rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 870.000 zł
wykonanie: 705.601,78 zł, tj. 81,10% planu
Dotacje
§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 310.000 zł
wykonanie: 309.984,58 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 310.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS7.4143.3.245.2018.MF.4858 z dnia 8 listopada 2018 r.
wprowadzona decyzją budżetową Nr 553 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 listopada
2018 r. z przeznaczeniem dla komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży
Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego
sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby
powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 4
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 4 zostały wykorzystane
w kwocie 309.984,58 zł przez komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego
sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby
powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.
Niewykorzystane środki w kwocie 15,42 zł stanowią środki zwrócone przez jednostki.
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rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 560.000 zł
wykonanie: 395.617,20 zł, tj. 70,65% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 560.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.245.2018.MF.4858 z dnia
8 listopada 2018 r. wprowadzona decyzją budżetową Nr 553 Wojewody
Lubelskiego z dnia 8 listopada 2018 r. z przeznaczeniem dla Lubelskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
w kwocie 410.000 zł, z tego na:
 zakup łodzi płaskodennych ratowniczych z silnikiem oraz przyczepą –
kwota 200.000 zł,
 zakup przyczepki do przewozu sprzętu ratowniczego – 160.000 zł,
 zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem – kwota 50.000 zł.
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.316.2018.MF.5497 z dnia
21 grudnia 2018 r. wprowadzoną decyzją budżetową Nr 705 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na doposażenie
techniczne w sprzęt (traktor z osprzętem) wykorzystywany podczas działań
ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej
Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych – kwota 150.000 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 4
Środki w kwocie 560.000 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 4 zostały
wykorzystane w kwocie 395.617,20 zł na:
 zakup traktora z osprzętem w kwocie 148.830 zł,
 zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem w kwocie 49.987,20 zł,
 zakup 2 szt. łodzi płaskodennych ratowniczych z silnikiem oraz przyczepą
w kwocie 196.800 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 164.382,80 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę w kwocie 1.182,80 zł,
 środki ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018
r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2346) – kwota
160.000 zł,
 blokadę wydatków w kwocie 3.200 zł na podstawie Decyzji Nr 46 Wojewody
Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06 na 2018 rok).
Środki, przeznaczone były na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub
wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych,
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prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich
jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu,
osuwiska ziemi. Powstałe oszczędności wynikają z niższych niż zakładane na
etapie składania wniosku o rezerwę, kosztów realizacji zadania dotyczącego
zakupu łodzi płaskodennych z silnikiem oraz przyczepką.
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rozdział 75495 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 259.482 zł
wykonanie: 255.595,73 zł, tj. 98,50% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 259.482 zł wynikała
ze zwiększeń z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 86 z przeznaczeniem na
realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego decyzją budżetową
Nr 100 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem magazynów
przeciwpowodziowych stosownie do art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), z jednoczesnym
zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdziale 75414 - kwota 202.944 zł,
2. zmniejszenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego decyzją budżetową
Nr 524 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 października 2018 r. o łączną kwotę
202.944 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących w rozdziale
75421 - kwota 61.394 zł oraz w rozdziale 75415 § 2820 z przeznaczeniem na
realizację zadania publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego - kwota
141.550 zł.
Dotacje
§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 169.512,72 zł
wykonanie: 165.726,45 zł, tj. 97,77% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 169.512,72 zł
wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 86, decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.143.2018.MF.3493 z dnia 15 października
2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 516 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 października
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2018 r., z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 2020”.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 86
Powyższe środki w kwocie 169.512,72 zł, zostały wykorzystane w kwocie
165.726,45 zł przez następujące jednostki:
 Miasto Międzyrzec Podlaski – zrealizowało projekt pn. „Poprawa warunków
bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Pszennej w
Międzyrzecu Podlaskim” – plan 42.300 zł i wykorzystało środki w kwocie
38.523,60 zł, z których wykonano montaż aktywnego przejścia dla pieszych z
oświetleniem i sterowaniem oraz oznakowaniem poziomym w obrębie
skrzyżowania ulic Pszennej i Warszawskiej w Międzyrzecu Podlaskim
Środki w kwocie 3.776,40 zł zostały zwrócone przez jednostkę w wyniku
oszczędności poprzetargowych.
 Miasto Świdnik – zrealizowało projekt pn. „Widzę-Reaguję” – poprawa
bezpieczeństwa w gminie Świdnik – II etap – plan 75.100 zł i wykorzystało
środki w kwocie 75.090,13 zł, z których:
 przeprowadzono szkolenie 300 przedszkolaków z wykorzystaniem
programu miasteczko ruchu drogowego „Autochodzik”,
 zakupiono defibrylatory AED z których dwa przekazano do Urzędu Miasta
Świdnik i Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, jeden znajduje się na
wyposażeniu pojazdu Straży Miejskiej w Świdniku,
 zakupiono dwa rowery na potrzeby patroli,
 przeprowadzono szkolenie pracowników Straży Miejskiej, Urzędu Miasta i
Miejskiego Ośrodka Kultury z zasad udzielania pierwszej pomocy,
 zorganizowano konkurs pod tytułem „Bądźmy bezpieczni w naszym
mieście”,
 przeprowadzono
działania
promujące
projekt-wydrukowano
i rozprowadzono ulotki, opracowano i rozwieszono plakaty,
 zakupiono, zamontowano i uruchomiono kamery monitoringu miejskiego –
4 sztuki,
 zakupiono i zamontowano aktywne oświetlenie przejść dla pieszych.
Środki w kwocie 9,87 zł zostały zwrócone przez jednostkę.
 Gminę Wólka Lubelska – zrealizowała projekt pn. „Bezpieczna Gmina –
Bezpieczni Mieszkańcy” – plan 52.112,72 zł i wykorzystała środki w kwocie
52.112,72 zł, z których:
 zakupiono urządzenia profilaktyczno-prewencyjne,
 zorganizowano szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym dla
członków OSP-20 strażaków,
 zorganizowano spotkanie prewencyjno-profilaktyczne „Włącz myślenie
bądź bezpieczny” na którym rozdano uczestnikom opaski odblaskowe
samozaciskowe z logo, kamizelki odblaskowe z logo-200 zestawów
 zorganizowano spotkanie pt. O BEZPIECZEŃSTWIE ZE ŚWIĘTYM
MIKOŁAJEM,
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przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną – zakupiono tablice
i tabliczki informacyjne.

§ 2120 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 22.500 zł
wykonanie: 22.400 zł, tj. 99,56% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 22.500 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 86, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS7.4143.3.143.2018.MF.3493 z dnia 15 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 516 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 86
Powyższe środki w kwocie 22.500 zł, zostały wykorzystane w kwocie 22.400 zł przez
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim na realizację projektu pn. „Technik wie,
kiedy powiedzieć NIE!” z których:
 zorganizowano i wyposażono „zieloną strefę”- utwardzono i wybrukowano
kostką miejsce, zakupiono zestaw mebli ogrodowych składający się z pięciu
stolików oraz ławek,
 zorganizowano cykl rajdów rowerowych- zakupiono 10 rowerów górskich dla
uczniów ZST oraz wychowanków internatu do aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz promowania zdrowego trybu życia,
 zorganizowano prelekcję na temat szeroko pojętej problematyki uzależnień,
 zorganizowano cykl spotkań integracyjnych ukierunkowanych na
zagospodarowanie czasu wolnego mających na celu przeciwdziałanie agresji,
przemocy i patologii wśród młodzieży,
 zorganizowano wieczór gier komputerowych, jako alternatywnego sposobu
spędzania czasu wolnego,
 zorganizowano grę terenową,
 zakupiono w ramach projektu: urządzenie wielofunkcyjne HP M26nw, tonery
oraz materiały biurowe do drukowania materiałów szkoleniowych, projektor
ViewSonic PA503X oraz ekran ręczny AVTek 175 x 175 ze statywem.
Zwrócone środki do budżetu państwa w wysokości 100 zł wynikają z wyboru
najkorzystniejszej oferty na zakup zestawu mebli ogrodowych.
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rozdział 75495 – Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
§ 6320 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 67.469,28 zł
wykonanie: 67.469,28 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 67.469,28 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 86, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS7.4143.3.143.2018.MF.3493 z dnia 15 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 516 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 86
Powyższe środki w kwocie 67.469,28 zł, zostały wykorzystane w całości przez
następujące jednostki:
 Miasto Świdnik – zrealizowało projekt pn. „Widzę-Reaguję” – poprawa
bezpieczeństwa w gminie Świdnik – II etap – plan 24.900 zł i wykorzystało
środki w kwocie 24.900 zł, z których zakupiono urządzenia do rozbudowy
monitoringu miejskiego: kamer LPR , uchwytów do kamer, zasilaczy,
 Gminę Wólka Lubelska – zrealizowała projekt pn. „Bezpieczna Gmina –
Bezpieczni Mieszkańcy” – plan 42.569,28 zł i wykorzystała środki w kwocie
42.569,28 zł, z których zakupiono i zamontowano monitoring wizyjnego w
szkołach na terenie gminy Wólka, między innymi: rejestratorów, kamer
zewnętrznych, kamer wewnętrznych, kamery obrotowej.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W zakresie zadań realizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Lublinie oraz komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej, zarówno w 2018 r. podobnie jak w 2017 r. finansowano działalność bieżącą i
wydatki inwestycyjne, zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w
2018 r. kontynuowano realizację z 2017 r., projektów w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Dodatkowo w 2018 r. rozpoczęto finansowanie realizacji projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Również w 2018 r. wydatkowano środki pochodzące z rezerwy ogólnej na
potrzeby komend: miejskiej oraz powiatowej, których celem były zakupy
samochodów ratowniczo-gaśniczych.
W ramach środków z rezerw celowych zarówno w 2017 r., jak i 2018 r.
finansowano zadania dotyczące:
 przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych,
 ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
 uzupełnienia wydatków związanych z realizacją zadań przez komendę
wojewódzką oraz komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży
Pożarnej,
 realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.
W przypadku pozostałych zadań finansowanych ze środków pochodzących
z ustawy budżetowej w dziale 754 w 2018 r. podobnie jak i w 2017 r. realizowano
poniższe zadania:
 określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 656),
 organizacja i przeprowadzanie szkoleń oraz ćwiczeń zespołów zarządzania
kryzysowego,
Dodatkowo w 2018 r. dofinansowano ze środków rezerwy Wojewody
Lubelskiego zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu
Podlaskim, w ramach zadań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Ponadto w 2018 r. dokonano znacznych wydatków bieżących i inwestycyjnych
na realizację zadania wynikającego z art. 165 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
Prawo wodne, tj. zapewnienie właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem magazynów
przeciwpowodziowych.
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Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości
plan wg ustawy budżetowej: 5.384.000 zł
plan po zmianach: 5.384.000 zł
wykonanie: 5.349.058,08 zł, tj. 99,35% planu
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna
plan wg ustawy budżetowej: 5.384.000 zł
plan po zmianach: 5.384.000 zł
wykonanie: 5.349.058,08 zł, tj. 99,35% planu
Dotacje
§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 5.384.000 zł
plan po zmianach: 5.384.000 zł
wykonanie: 5.349.058,08 zł, tj. 99,35% planu
Na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Szczegóły
programu określa ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu, poinformowanie
o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach,
wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomoc w sporządzeniu
pisma (z wyłączeniem pisma procesowego).
System bezpłatnych porad nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej
rozpoczęcia.
Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej są osoby, którym
przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny,
kombatanci i ofiary represji, weterani, osoby które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły
65 lat, a także osoby dotknięte skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych
lub awarii technicznych.
Nieodpłatna pomoc prawna stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej,
co zapewnia jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwia sprawowanie
nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewnia stałe źródło finansowania.
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Omówienie wydatków
Realizacja zadania w 2018 roku przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Środki w kwocie 5.349.058,08 zł zostały wykorzystane przez starostwa powiatowe
m.in. na:
- realizację zadania, tj. opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie
umów z radcami prawnymi i adwokatami (2.237.049,49 zł), organizacjami
pozarządowymi (2.649.086,85 zł),
- pokrycie kosztów obsługi zadania – kwota 462.921,74 zł, z tego na:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 54.920,44 zł,
- opłaty eksploatacyjne, czynsze za wynajem pomieszczeń, energia elektryczna,
woda, c.o., wywóz nieczystości, koszty sprzątania, usługi remontowe,
telekomunikacyjne – 25.089,45 zł,
- obsługę administracyjno-biurową, wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz
z pochodnymi – 382.911,85 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 34.941,92 zł stanowią:
- kwota 34.885,92 zł - środki zwrócone przez jst z powodu niższych kosztów realizacji
zadania dotyczących wynagrodzeń oraz kosztów obsługi organizacyjno-technicznej,
- kwota 56 zł – środki nieprzekazane do wysokości planu.
W województwie lubelskim uruchomiono wszystkie z zaplanowanych 87 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, w 47 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają
radcowie prawni i adwokaci, zaś w 40 punktach organizacje pozarządowe.
W omawianym okresie udzielono nieodpłatnych porad prawnych 21.984 osobom,
z tego:
 11.407 osobom porad udzielili radcowie prawni i adwokaci,
 10.577 osobom porad udzielili przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Z bezpłatnych porad najczęściej korzystały osoby:
 które ukończyły 65 rok życia – 3.001,
 między 27, a 64 rokiem życia – 1.268,
 między 18, a 26 rokiem życia – 1.052,
 które nie ukończyły 18 roku życia – 56.
Najwięcej porad prawnych udzielono m.in. z zakresu prawa cywilnego, spadkowego
i rzeczowego. Ponadto udzielono porad z zakresu prawa egzekucyjnego,
telekomunikacyjnego, opieki społecznej, ochrony środowiska, prawa handlowego,
spółdzielczego, budowlanego i innych.
Forma udzielonej pomocy prawnej najczęściej przybierała postać poinformowania
osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
755 – Wymiar sprawiedliwości
Struktura wydatków w 2018 roku nie różniła się znacznie od tych realizowanych
w 2017 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w roku 2018 środki zostały
zaplanowane w ustawie budżetowej.
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Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 575.663 zł
wykonanie: 575.663 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 575.663 zł wynikała
ze zwiększenia planu decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej poz. 32
z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości w parkach narodowych oraz przedsiębiorców o statusie centrum
badawczo-rozwojowego za rok 2017.
rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 575.663 zł
wykonanie: 575.663 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 575.663 zł
wykonanie: 575.663 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 575.633 zł wynika ze
zwiększenia z rezerwy celowej poz. 32 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr
MF/FG2/4143/3/188/2018.MF.2552 z dnia 3 sierpnia 2018 r., wprowadzoną decyzją
Nr 318 Wojewody Lubelskiego dnia 14 sierpnia 2018 r., przeznaczającą środki dla
samorządów gminnych na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku
od nieruchomości w parkach narodowych oraz przedsiębiorców o statusie centrum
badawczo-rozwojowego za rok 2017.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 32
Środki w łącznej kwocie 575.663 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 32 zostały
wykorzystane w całości na:
 zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
w parkach narodowych za rok 2017 – kwota 302.118 zł, z tego:
 Gmina Stary Brus
kwota
1.457 zł,
 Gmina Hańsk
kwota
8.055 zł,
 Gmina Urszulin
kwota 202.765 zł,
 Gmina Sosnowica
kwota 26.052 zł,
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 Miasto Józefów
kwota 13.539 zł,
 Gmina Zamość
kwota
820 zł,
 Miasto Zwierzyniec
kwota 49.430 zł,
 zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za rok 2016 dla:
 Miasta Lublin - kwota 226.941 zł , z tego:
 Przedsiębiorca o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego - R&D
Centre INVENTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie kwota 186.749 zł,
 Przedsiębiorca o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego - Netrix S.A.
kwota 40.192 zł,
 Gminy Jastków, z tego:
 Przedsiębiorca o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego - SIGMA
S.A. kwota 46.604 zł.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W omawianym dziale w 2018 r., podobnie jak w 2017 r. przeznaczane były środki
z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot utraconych przez gminy dochodów
z tytułu zwolnienia osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z podatku od
nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody za rok poprzedni.
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Dział 758 - Różne rozliczenia
plan wg ustawy budżetowej: 7.130.000 zł
plan po zmianach: 12.459.193,34 zł
wykonanie: 12.459.099,43 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 5.329.193,34 zł
wynikała ze:
1. zwiększeń planu decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu
państwa o łączną kwotę 11.274.193,34 zł z tego:
 z rezerwy celowej poz. 47 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych
w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - kwota
207.433,34 zł,
 z rezerwy celowej poz. 51 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. a zrefundowanych w
2018 r. w oparciu o kwoty wnioskowane przez poszczególne gminy – kwota
11.066.760 zł,
2. zmniejszeń z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 5.945.000 zł
Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco.
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
plan wg ustawy budżetowej: 1.185.000 zł
plan po zmianach: 12.459.193,34 zł
wykonanie: 12.459.099,43 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 207.433,34 zł
wykonanie: 207.433,34 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47 o kwotę 207.433,34 zł, decyzją Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 16 maja 2018 r. Nr MF/FS3.4143.3.70.2018.MF.1337,
wprowadzoną decyzją Nr 156 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 maja 2018 r.,
z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających
z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych.
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Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 47
Powyższa dotacja w kwocie 207.433,34 zł, pochodząca z rezerwy celowej poz. 47,
wykorzystana została w całości przez 96 gmin województwa lubelskiego na
sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o
aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych. Środki te stanowiły uzupełnienie dotacji celowej za 2017 r. wynikającej ze
zrealizowanych czynności na podstawie wymienionych wyżej ustaw.
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 6.934.812 zł
wykonanie: 6.934.811,58 zł, tj. 100 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 51 o kwotę 6.934.812 zł, decyzją Ministra
Rozwoju i Finansów Nr MF/FS8.4143.3.111.2018.MF.2677 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 328 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.
z przeznaczeniem dla gmin województwa lubelskiego na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 51
Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej poz. 51, przeznaczona została dla
gmin województwa lubelskiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2017 r. a zrefundowanych w 2018 r. w oparciu o kwoty
wnioskowane przez poszczególne gminy. Do końca 2018 roku dotacja została
przekazana 127 gminom w łącznej kwocie 6.934.811,58 zł. i wykorzystana m.in. na:
 wykonanie i remont przystanków autobusowych, malowanie wiat
przystankowych, wykonanie oświetlenia ulicznego, dofinansowanie transportu
publicznego, odnowa wsi, odnowienie terenów zabudowanych, wznowienie
granic do pól oraz utwardzenie i wyrównanie terenu, zakup ziemi do
wyrównywania działek, poprawa przejezdności drogi, podział geodezyjny
i wytyczanie granic drogi, poprawa estetyki i funkcjonowania tras
komunikacyjnych,
 remonty świetlic wiejskich, remont ogrodzenia wokół świetlicy i wokół placu
zabaw, doposażenie świetlicy – zakup stolików i krzeseł z usługami montażu
i wykonania, zakup materiałów potrzebnych na remont kominka i wentylacji
w świetlicy, zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy, zamontowanie licznika
na kartę w świetlicy, zakup farb i pędzli do malowania w świetlicach, zakup
tele–boxa do świetlicy, wymiana podłóg i schodów w świetlicach oraz
malowanie i remont dachów, montaż szamba, wymiana rynien i rur spustowych
przy budynkach świetlic, zakup oświetlenia, wykonanie odwodnienia wokół
świetlicy, zagospodarowanie otoczenia placu – zakup zieleni, ławek, zakup
koszy na śmieci, zakup drzew i krzewów,
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 remonty i doposażenie szkół podstawowych, wykonanie ogrodzenia szkół
podstawowych, remont sali gimnastycznej, wykonanie osłon grzejnikowych w
sali gimnastycznej, utrzymanie i doposażenie boisk sportowych, koszenie
boisk, zakup trybun na boisko sportowe, remont szatni na boisku szkolnym,
zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, dowóz dzieci do szkoły i na
basen, zakup węgla do szkół, zakup zabawnego do punktu przedszkolnego,
zakup siłowni plenerowej,
 bieżące utrzymanie dróg remontowych, dróg gminnych, zakup krawężników,
zakup płyt drogowych, zakup kruszwa drogowego, powęglowego, kostki
brukowej, obrzeży cementu na drogi dojazdowe i gminne, montaż progów
zwalniających, utwardzenie placu targowego, remont chodnika, koszenie
poboczy przy drogach, odśnieżanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych,
montaż lustra drogowego,
 remont pomieszczeń gazowych OSP i samochodów pożarniczych, zakup
wyposażenia do budynku OSP, doposażenie remizy OSP – zakup
umundurowania dla strażaków, wykonanie podjazdu do garażu OSP, remont
sprzętu gotowości bojowej OSP, zakup tablic ogłoszeniowych, zakup paneli
ogrodzeniowych, dofinansowanie orkiestry dętej, utrzymanie bezpieczeństwa
poprzez oczyszczanie zbiornika przeciw pożarowego i wykonanie wyciągu do
suszenia węży, organizacja festynów, zakup i wymiana okien w budynku
remizy OSP,
 zakup kosy spalinowej, zakup materiałów gospodarstwa domowego, zakup
paliwa, sprzętu do kosiarek, zakup ciągnika, wykonanie przyłącza
energetycznego,
 udrożnienie i oczyszczanie rowów,
 remont ogrodzenia wokół placu zabaw, rekultywacja boiska i placu zabaw,
 wyjazdy edukacyjne dla dzieci i uczniów szkół gminnych, organizacja
wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji, wynajem
dmuchawców celem organizacji Dnia Dziecka, wynajem sprzętu rekreacyjnego,
 dofinansowanie do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych
w ramach funduszu zdrowotnego, zakup szczepionek przeciwko wirusowi
HPV,
 zakup materiałów na warsztaty artystyczne, organizacja warsztatów
kulinarnych, warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców,
 zakup tablic informacyjnych zakup elementów monitoringu, zakup tablic
interaktywnych,
 zakup strojów ludowych, zakup materiału na wykonanie wieńca dożynkowego,
organizacja pikników z okazji dnia miejscowości, utrzymanie zieleni gminnej,
organizację festynów ludowych i imprez kulturalnych promujących lokalne
tradycje i dziedzictwo kulturowe, poprawa stanu obiektów kultury, konserwacja
zabytków,
 promocja zdrowego stylu życia.
Środki w kwocie 0,02 zł nie zostały przekazane.
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§ 2870 – Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych
plan wg ustawy budżetowej: 1.185.000 zł
plan po zmianach: 1.185.000 zł
wykonanie: 1.184.907,50 zł, tj. 99,99% planu
Omówienie wydatków
Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych
z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w wysokości równej wpływom
z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w 2016 r., zgodnie z art. 49
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1056 z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami ustawy, a także stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz
przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. Nr 103, poz.
705), kwotę dotacji dla gminy uzdrowiskowej ustalono w wysokości równej wpływom
z opłaty miejscowej pobranej w miejscowości uzdrowiskowej.
Do końca 2018 roku środki w łącznej kwocie 1.184.907,50 zł zostały przekazane dla
2 gmin uzdrowiskowych:
 Urzędu Miejskiego w Nałęczowie – plan: 1.088.587,50 zł, wykonanie:
1.088.587,50 zł,
 Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie – plan: 96.320 zł, wykonanie: 96.320 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 92,50 zł nie zostały przekazane.
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rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Wydatki majątkowe
§ 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo
-gminnych)
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 4.131.948 zł
wykonanie: 4.131.947,01 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia planu
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 51 o kwotę 4.131.948 zł, decyzją Ministra
Rozwoju i Finansów Nr MF/FS8.4143.3.111.2018.MF.2677 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 328 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.
z przeznaczeniem dla gmin województwa lubelskiego na zwrot części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 51
Powyższa dotacja, pochodząca z rezerwy celowej poz. 51, przeznaczona została dla
gmin województwa lubelskiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2017 r. a zrefundowanych w 2018 r. w oparciu o kwoty
wnioskowane przez poszczególne gminy. Do końca 2018 roku dotacja została
przekazana 119 gminom w łącznej kwocie 4.131.947,01 zł, m. in. na:
 rozbudowę oświetlenia ulicznego,
 budowę, przebudowę oraz modernizację dróg oraz chodników przy drogach
z wykonaną dokumentacją,
 budowa zbiornika zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 wykonanie nasypu dróg,
 budowa dróg do gruntów rolnych,
 wykonanie dokumentacji geodezyjnej po budowę Szkoły Filialnej,
 modernizację budynków remiz OSP, zakup sprzętu, zakup umundurowania
i sprzętu gotowości bojowej dla OSP, wykonanie ogrodzenia OSP,
 modernizacja Domu Ludowego oraz wykonanie ogrodzenia,
 projekt budowy przepustu na rzece Złota Nitka,
 zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego,
 zakup i montaż wiat przystankowych, budowę parkingu,
 budowę, rozbudowę i modernizację świetlic, domów kultury oraz zakupy
wyposażenia,
 zakup urządzeń na place zabaw, budowa altan, kontynuacja budowy grill-parku,
 budowę boisk sportowych, wykonanie dokumentacji technicznej boiska
wielofunkcyjnego,
 budowę zatok drogowych,
 wykonanie przyłącza do zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej,
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 zakup kosiarek do trawy oraz odśnieżarek,
 zakup samochodu strażackiego dla OSP, budowa garażu OSP, budowa
strażnicy OSP, agregatu prądniczego, wentylatora oddymiającego, pompy dla
OSP, utwardzenie placu przy remizie, zakup bram wjazdowych do budynku
OSP.
Środki w kwocie 0,99 zł nie zostały przekazane.
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rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
plan wg ustawy budżetowej: 5.945.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
§ 4810 - Rezerwy
plan wg ustawy budżetowej: 2.615.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Omówienie wydatków
Środki powyższe, stanowią rezerwę Wojewody Lubelskiego, utworzoną stosownie
do art. 140 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017, poz. 2077), której nie można było podzielić na działy i rodzaje
wydatków na etapie planowania budżetu (część 85/06) głównie z uwagi na
zmieniające się uregulowania prawne oraz konieczność spełnienia dodatkowych
warunków.
Różnica między planem wg ustawy budżetowej a planem po zmianach wynika z decyzji
Wojewody Lubelskiego o przeniesieniu:
 kwoty 206.394 zł decyzją Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia
7 marca 2018 r., skorygowaną decyzją Nr 100 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz
skorygowaną decyzją Nr 524 z dnia 30 października 2018 r. z przeznaczeniem
na :
 wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem magazynów
przeciwpowodziowych stosownie do art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) – 61.394 zł (dział 754,
rozdział 75421 §§ 4110, 4170),
 realizację zadania publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego –
145.000 zł (dział 754, rozdział 75415 § 2820),
 kwoty 1.600.000 zł decyzją Nr 78 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca
2018 r. z przeznaczeniem na ochronę i konserwację zabytków na podstawie
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia
2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie
przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz.1674), zgodnie z wnioskiem
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
Nr KE.273.1.1.2018 z dnia 23.03.2018 r. (dział 921, rozdział 92120, § 2730).
 kwoty 25.400 zł decyzją Nr 271 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2018 r.
z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych, matryc do laptopów,
dysków twardych i kart sieci bezprzewodowej, a także dodatkowych dysków
twardych do serwera (dział 010, rozdział 01023, § 4000),
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 kwoty 22.700 zł decyzją Nr 400 Wojewody Lubelskiego z 19 września 2018 r.,
z przeznaczeniem na:
 zakup aparatu fotograficznego wykorzystywanego do realizacji zadania
zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego szacowania szkód
łowieckich w uprawach i płodach rolnych (dział 010, rozdział 01095,
§ 2210) – kwota 2.300 zł,
 zakup drona z Gimbalem i wyposażeniem dodatkowym wykorzystywanego
do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
dotyczącego szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych
(dział 010, rozdział 01095, § 6510) – kwota 20.400 zł,
 kwoty 150.000 zł decyzją Nr 409 Wojewody Lubelskiego oraz zgodnie
z wnioskiem Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3112.292.2018 z dnia 20
września 2018 r. przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na organizację w
dniu 23 września 2018 r. w Wąwolnicy „I Ogólnopolskiego Święta Plonów –
wdzięczni Polskiej Wsi”- realizowanego na podstawie polecenia Prezesa Rady
Ministrów zawartego w piśmie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr
DP.17.245.2018.RS z dnia 13 września 2018 r. (dział 750, rozdział 75011,
§ 4000),
 kwoty 80.490 zł decyzją Nr 495 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października
2018 r. z przeznaczeniem na remont dachu budynku zlokalizowanego na
działce Skarbu Państwa Nr ewid. 326/4, obręb Ośrodek, miasto Kraśnik (dział
700, rozdział 7005, § 2110),
 kwoty 150.000 zł decyzją Nr 509 Wojewody Lubelskiego z dnia 25
października 2018 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego na
potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej w Lublinie (dział 010, rozdział 01095,
§ 6060),
 kwoty 31.479 zł decyzją Nr 565 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada
2018 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kraśniku na dofinansowanie kosztów niekwalifikowalnych
w ramach projektu pn. Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 (dział 754, rozdział 75411, § 6250),
 kwoty 60.000 zł decyzją Nr 587 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada
2018 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Biłgoraju na zakup samochodu wykorzystywanego do
czynności kontrolnych. (dział 710, rozdział 71015, § 6410),
 kwoty 50.000 zł decyzją Nr 595 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada
2018 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego na wydatki rzeczowe dla 12 samorządów powiatowych (dział
710, rozdział 71015, § 2110),
 kwoty 8.000 zł decyzją Nr 609 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada
2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji
sanitarnej do budynku będącego siedzibą Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Opolu Lubelskim (dział 010, rozdział 01034, § 6050),
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 kwoty 138.830,63 zł decyzją Nr 620 Wojewody Lubelskiego z dnia 27
listopada 2018 r. z przeznaczeniem dla Biura Organizacji, Kadr i Budżetu
Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na:
 uzupełnienie wydatków bieżących Urzędu – 126.776,63 zł, (dział 750,
rozdział 75011, § 4000),
 zakup, wdrożenie i serwis aplikacji „Statystyka” systemu TBD-FK Finanse
i Księgowość – 12.054 zł, (dział 750, rozdział 75011, § 6060),
 kwoty 64.854,60 zł decyzją Nr 638 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 listopada
2018 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Lubelskiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie (dział
010, rozdział 01032, § 6060),
 kwoty 26.851,77 zł decyzją Nr 663 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia
2018 r. z przeznaczeniem dla Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na:
 uzupełnienie wydatków bieżących Urzędu – 13.881,77 zł, (dział 750,
rozdział 75011, § 4000),
 ubezpieczenie komunikacyjne zakupionych samochodów – 12.970 zł (dział
750, rozdział 75421, § 4430).
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rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan wg ustawy budżetowej: 3.330.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Omówienie wydatków
Dodatkowe środki zostały przyznane dla budżetu Wojewody Lubelskiego na etapie
prac parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok.
Różnica między planem wg ustawy budżetowej a planem po zmianach wynika z decyzji
Wojewody Lubelskiego o przeniesieniu:
 kwoty 200.000 zł decyzją Nr 194 Wojewody Lubelskiego z dnia
13 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem dla:
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie – na
dofinansowanie zadania pn. Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz
z wyposażeniem – 100.000,00 zł, (dział 851, rozdział 85141, § 6220),
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. Zakup
aparatu do znieczulania dla szpitalnego oddziału ratunkowego – 100.000,00
zł, (dział 851, rozdział 85141, § 6220),
 kwoty 2.100.000 zł decyzją Nr 200 Wojewody Lubelskiego z dnia
13 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem dla:
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim – na dofinansowanie zadania pn. Zakup karetki
pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Janowie
Lubelskim – 400.000,00 zł, (dział 851, rozdział 85141, § 6220),
 Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie - na dofinansowanie
zadania pn. Zakup 4 karetek na potrzeby Stacji Ratownictwa Medycznego
SP ZOZ w Chełmie z wyposażeniem – 1.700.000 zł, (dział 851, rozdział
85141, § 6220),
 kwoty 400.000 zł decyzją Nr 220 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 czerwca
2018 r. z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Puławach – na dofinansowanie zadania pn. Zakup karetki
pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby
SPZOZ w Puławach – 400.000,00 zł (dział 851, rozdział 85141, § 6220),
 kwoty 400.000 zł decyzją Nr 282 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lipca
2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „ Średni samochód ratowniczogaśniczy”, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie. (dział 754, rozdział 75410, § 6060),
 kwoty 230.000 zł decyzją Nr 347 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia
2018 r. z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej na realizację zadania „Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego”.(dział 754, rozdział 75411, § 6410).
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
758 - Różne rozliczenia
W omawianym dziale corocznie tworzona jest rezerwa Wojewody Lubelskiego.
W 2018 r. kształtowała się na poziomie w wysokości 5.945.000 zł i obejmowała
zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe, zaś w 2017 r. wynosiła 1.000.000 zł
i dotyczyła jedynie wydatków bieżących.
W 2018 r. jak i 2017 r. finansowane były zadania związane z zachowaniem funkcji
leczniczych uzdrowisk w Nałęczowie i Krasnobrodzie.
Ponadto w 2018 r., podobnie jak w roku 2017 w ramach środków przyznanych
z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące
sfinansowano zwrot części wydatków z 2017 r. wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego.
Dodatkowo w ramach rozdziału 75814 przeznaczono środki dla 96 gmin województwa
lubelskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy
– Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych. Środki te stanowiły uzupełnienie dotacji celowej za 2017 r.
wynikającej ze zrealizowanych czynności na podstawie wymienionych wyżej ustaw.
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Dział 801 – Oświata i wychowanie
plan wg ustawy budżetowej: 11.679.000 zł
plan po zmianach: 107.799.614,64 zł
wykonanie: 106.022.317,40 zł, tj. 98,35% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 96.120.614,64 zł
wynikała ze:
1. zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa –
kwota 96.055.571,21 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 4 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
„Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” realizowanego jako zadanie własne
przez Gminę Kazimierz Dolny – 271.857,50 zł,
 z rezerwy celowej poz. 10 – z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji
kwalifikacyjnych powołanych w 2018 r. do spraw awansu zawodowego
nauczycieli – 178.416 zł,
 z rezerwy celowej poz. 14 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014- 2020.” –
15.010 zł,
 z rezerwy celowej poz. 26 w łącznej kwocie 24.520.110,71 zł, z tego:
- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica” – 4.018.647 zł,
- z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu
do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych – 20.501.463,71 zł,
 z rezerwy celowej poz. 36 – z przeznaczeniem na realizację zadań
wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – kwota 274.669 zł,
 z rezerwy celowej poz. 37 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek
szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” – 1.839.298 zł,
 z rezerwy celowej poz. 52 – z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji na
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. –
68.956.210 zł.
2. zwiększenia z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 339.712,43 zł, z tego:
– z przeznaczeniem dla gminy Rybczewice na dofinansowanie realizacji
przedsięwzięcia pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej
w gminie Rybczewice, powiat świdnicki, województwo lubelskie” –
54.816,43 zł,
– z przeznaczeniem dla gminy Tarnawatka na dofinansowanie realizacji
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na
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potrzeby przedszkola w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej
w gminie Tarnawatka wraz z wyposażeniem” – 284.896 zł.
3. zmniejszenia z rezerwy celowej poz. 36 , środki przeznaczone były na realizację
zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” – kwota 274.669 zł,
Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 5.132.155,03 zł
wykonanie: 4.934.745,27 zł, tj. 96,15% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 4.773.978 zł
wykonanie: 4.601.810,24 zł, tj. 96,39% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 4.773.978 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzjami z rezerw celowych o łączną kwotę 4.963.978 zł,
z tego:

z rezerwy celowej poz. 26 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.94.2018.MF.1816 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 215 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica” - kwota 3.535.720 zł,

z rezerwy celowej poz. 36 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.63.2018.MF.1277 z dnia 14 maja 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 158 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 maja 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach
– „Bezpieczna+” - kwota 190.000 zł,

z rezerwy celowej poz. 37 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych
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(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek
pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia
6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 - kwota
1.238.258 zł,
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej poz. 36 o kwotę 190.000 zł, decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.63.2018.MF.1277.K01 z dnia 19 lipca 2018
r. wprowadzoną decyzja Nr 290 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
Powyższe środki przeznaczone były na realizacje zadań wynikających
z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+”.
Omówienie wydatków
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 3.535.720 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 3.372.720,27 zł na realizację działań wynikających
z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20172019 – „Aktywna tablica”.
Program przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na zakup tablic
interaktywnych, projektorów, interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej
ekranu co najmniej 55 cali.
Głównym celem przyznania dotacji była pomoc w realizacji działań edukacyjnych
mających na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez podniesienie
umiejętności wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie
informatycznym.
Z programu skorzystało 100 jednostek samorządu terytorialnego, wyposażono 553 sale
w 254 szkołach podstawowych.
Niewykorzystane środki w kwocie 162.999,73 zł stanowią środki zwrócone przez
gminy z powodu zakupienia pomocy dydaktycznych w niższych cenach i dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 37 w kwocie 1.238.258 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 1.229.089,97 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek
pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia
6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 ma na celu uatrakcyjnienie
księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie ich potencjału
i roli, zwiększenie dostępu uczniów do atrakcyjnych książek o tematyce bliskiej ich
współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
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zwiększenie dostępu nauczycieli do literatury pedagogicznej i metodycznej
w bibliotekach pedagogicznych, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży; rozwój współpracy pomiędzy szkołami, bibliotekami pedagogicznymi
i bibliotekami publicznymi. Atrakcyjna oferta zbiorów bibliotecznych pomaga
przygotować uczniów do egzaminów, uatrakcyjnia proces nauczania i jednocześnie
pomaga w procesie poprawnego posługiwania się językiem polskim.
W 2018 roku z programu skorzystało 80 organów prowadzących szkoły.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 9.168,03 zł stanowią:
– środki zablokowane decyzją Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018
rok – kwota 3.794 zł, kwota oszczędności pozostała po rozpatrzeniu oraz
zaakceptowaniu wniosków przez zespół weryfikujący i zabezpieczeniu
wszystkich zgłoszonych w terminie ustawowym potrzeb na dofinansowanie
zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach
Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3,
– środki zwrócone przez gminy z powodu zakupienia książek niebędących
podręcznikami w niższych cenach i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
– kwota – 5.374,03 zł.
Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 14.000 zł
wykonanie: 14.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 14.000 zł wynikała
ze:
1.zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 37.000 zł z tego:
 z rezerwy celowej poz. 26 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.94.2018.MF.1816 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 215 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica” - kwota 14.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 36 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.63.2018.MF.1277 z dnia 14 maja 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 158 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 maja 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły
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w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+” - kwota 23.000 zł.
2. zmniejszenia planu o kwotę 23.000 zł, z rezerwy celowej poz. 36 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS5.4143.3.63.2018.MF.1277.K01 z dnia 19 lipca 2018 r.
wprowadzoną decyzja Nr 290 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań wynikających
z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+”,
Omówienie wydatków
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 14.000 zł, wykorzystane
zostały w całości przez Fundację „Wiedza, Edukacja, Rozwój” na realizację działań
wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Program przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na zakup tablic
interaktywnych, projektorów, interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej
ekranu co najmniej 55 cali.
Głównym celem przyznania dotacji była pomoc w realizacji działań edukacyjnych
mających na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez podniesienie
umiejętności wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie
informatycznym.
Z programu skorzystała 1 szkoła podstawowa w której wyposażono 2 sale.
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 187.120 zł
wykonanie: 187.120 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 187.120 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 221.789 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 26 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.94.2018.MF.1816 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 215 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica” - kwota 165.200 zł,
 z rezerwy celowej poz. 36 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.63.2018.MF.1277 z dnia 14 maja 2018 r. wprowadzoną
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decyzją Nr 158 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 maja 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –
„Bezpieczna+” - kwota 22.669 zł,
 z rezerwy celowej poz. 37 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie
z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – Priorytet 3 - kwota 33.920 zł.
2. zmniejszenia z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 34.669 zł,
z tego:

z rezerwy celowej poz. 36 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.63.2018.MF.1277.K01 z dnia 19 lipca 2018 r. wprowadzoną
decyzja Nr 290 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2018 r. Powyższe
środki przeznaczone były na realizacje zadań wynikających z Rządowego
programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+” - 22.669 zł,

z rezerwy celowej poz. 37 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604.K02 z dnia 11 września 2018 r. wprowadzoną
decyzja Nr 381 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2018 r. Powyższe
środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie
z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 12.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem
w § 2830.
Omówienie wydatków
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 165.200 zł, wykorzystane
zostały w całości na realizację działań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
Program przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na zakup tablic
interaktywnych, projektorów, interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej
ekranu co najmniej 55 cali.
Głównym celem przyznania dotacji była pomoc w realizacji działań edukacyjnych
mających na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez podniesienie
umiejętności wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy
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dydaktycznych, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie
informatycznym.
Z programu skorzystało 10 stowarzyszeń, wyposażono 26 sal w 12 szkołach
podstawowych.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
W 2018 roku środki z rezerwy celowej poz. 37 w kwocie 21.920 zł na realizację
programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
zostały wykorzystane w całości przez poniższe podmioty:
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce – 2.480 zł,
 Zamojskie Towarzystwo Oświatowe – 12.000 zł,
 Stowarzyszenie „Aktywni dla Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości”
– 2.480 zł,
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borków i Janów – 2.480 zł,
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów – 2.480 zł.
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 102.240,60 zł
wykonanie: 102.239,68 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 102.240,60 zł
wynikała ze zwiększenia rezerw celowych z tego:
 z rezerwy celowej poz. 26 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.94.2018.MF.1816 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 215 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica” - kwota 83.760,60 zł,
 z rezerwy celowej poz. 37 o łączną kwotę 18.480 zł, z tego:
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22
marca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia
28 marca 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych
i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady
Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 –
kwota 6.480 zł.
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604.K02 z dnia
11 września 2018 r. wprowadzoną decyzja Nr 381 Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 września 2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących
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podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015
Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –
Priorytet 3 – kwota 12.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem w § 2820.
Omówienie wydatków
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 83.760,60 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 83.759,68 zł na realizację działań wynikających z Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna
tablica”.
Program przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na zakup tablic
interaktywnych, projektorów, interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej
ekranu co najmniej 55 cali.
Głównym celem przyznania dotacji była pomoc w realizacji działań edukacyjnych
mających na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez podniesienie
umiejętności wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie
informatycznym.
Z programu skorzystało 6 podmiotów, wyposażono 17 sal w 6 szkołach
podstawowych.
Kwota 0,92 zł nie została przekazana do wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Środki z rezerwy celowej poz. 37 w kwocie 18.480 zł zostały wykorzystane w całości
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa – Priorytet 3 przez poniższe podmioty:
 Edukacja – Renata Iwaniuk – 2.480 zł,
 Edukreacja Sp. z o.o. – 4.000 zł,
 Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Pallotyn – 12.000 zł.
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rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
Dotacje
§ 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 54.816,43 zł
wykonanie: 29.575,35 zł, tj. 53,95% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 54.816,43 zł wynikała ze
zwiększenia
z
rezerwy
ogólnej
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FG3.4143.3.151.2018.MF.2635 z dnia 13 sierpnia 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 326 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem dla
gminy Rybczewice na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup
pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej w gminie Rybczewice, powiat
świdnicki, województwo lubelskie”.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy ogólnej
Środki w wysokości 29.575.35 zł zostały wykorzystane przez gminę Rybczewice na
dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do sali
gimnastycznej w gminie Rybczewice, powiat świdnicki, województwo lubelskie”.
Beneficjent zadania – gmina Rybczewice poinformowała, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego, uległa zmniejszeniu wnioskowana
kwota dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W związku z tym 29
sierpnia 2018 r. zawarta została umowa dotacyjna na kwotę 29.575,35 zł. na dostawę
wyposażenia.
Niewykorzystane środki w kwocie 25.241,08 zł stanowią środki zablokowane decyzją
Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok.
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rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 224.798,40 zł
wykonanie: 223.954,40 zł, tj. 99,62% planu
Dotacje
§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 210.798,40 zł
wykonanie: 209.954,40 zł, tj. 99,60% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 210.798,40 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 217.798,40 zł,
z tego:
 z rezerwy celowej poz. 26 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.94.2018.MF.1816 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 215 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica” - kwota 179.758,40 zł,
 z rezerwy celowej poz. 36 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.63.2018.MF.1277 z dnia 14 maja 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 158 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 maja 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
szkołach – „Bezpieczna+” - kwota 7.000 zł.
 z rezerwy celowej poz. 37 o łączną kwotę 31.040 zł, z tego:
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22
marca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 72 Wojewody Lubelskiego
z dnia 28 marca 2018 r. – kwota 28.560 zł,
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604.K01
z dnia 1 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 183 Wojewody
Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. – kwota 2.480 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek
pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6
października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
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2. zmniejszenia z rezerwy celowej poz. 36 o kwotę 7.000 zł, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS5.4143.3.63.2018.MF.1277.K01 z dnia 19 lipca 2018 r.
wprowadzoną decyzja Nr 290 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lipca 2018 r.
Powyższe środki przeznaczone były na realizacje zadań wynikających
z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+”.
Omówienie wydatków
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 179.758,40 zł, wykorzystane
zostały w wysokości 178.914,40 zł na realizację działań wynikających z Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna
tablica”.
Program przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na zakup tablic
interaktywnych, projektorów, interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej
ekranu co najmniej 55 cali.
Głównym celem przyznania dotacji była pomoc w realizacji działań edukacyjnych
mających na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez podniesienie
umiejętności wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie
informatycznym.
Z programu skorzystało 10 powiatów, wyposażono 27 sal w 13 szkołach
podstawowych specjalnych.
Niewykorzystane środki w kwocie 844 zł zostały zwrócone przez 5 powiatów
z powodu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Środki z rezerwy celowej poz. 37 w kwocie 31.040 zł wykorzystane zostały w całości
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa – Priorytet 3, przez następujące powiaty :
 powiat krasnostawski – 4.000 zł,
 powiat kraśnicki – 4.960 zł,
 powiat łukowski – 2.480 zł,
 powiat puławski – 6.480 zł,
 powiat radzyński – 2.480 zł,
 powiat tomaszowski – 2.480 zł,
 powiat włodawski – 2.480 zł,
 powiat grodzki Lublin – 2.480 zł,
 powiat grodzki Zamość – 3.200 zł.
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§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 14.000 zł
wykonanie: 14.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 14.000 zł wynikała ze
zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS5.4143.3.94.2018.MF.1816 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 215 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2018 r., z przeznaczeniem na
realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 14.000 zł przeznaczone na realizację
zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostały wykorzystane w
całości przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej.
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rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 12.628.750 zł
wykonanie: 12.344.367,44 zł, tj. 97,75% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 12.628.750 zł
wykonanie: 12.344.367,44 zł, tj. 97,75% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 12.628.750 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52, z tego:
- o
kwotę
12.607.290
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920 z dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 113 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2018 r.,
- o
kwotę
21.460
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920.K02 z dnia 8 października 2018 r. korygującą
decyzję Ministra Finansów Nr MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920 z dnia 18 kwietnia
2018 r.
skorygowaną
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920.K01 z dnia 24 września 2018 r., wprowadzoną
decyzją Nr 512 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52
Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku
przekazano 172 gminom dotację w łącznej wysokości 12.628.750 zł. Powyższa dotacja
została wykorzystana w kwocie 12.344.367,44 zł.
Dotacja miała na celu rozwój i poprawę warunków wychowania przedszkolnego.
Z otrzymanych środków pokrywane były wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów
przedszkolnych, organizacja zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika,
taniec, gimnastyka oraz wydatki bieżące w tym utrzymanie infrastruktury.
Zorganizowanie zajęć dodatkowych wpłynęło pozytywnie na rozwój dziecięcych
zainteresowań i możliwości, dało możliwość udoskonalenia metod i form pracy
z dziećmi
W analizowanym okresie z dotacji skorzystało średniorocznie 9.527 dzieci.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 284.382,56 zł, zostały zwrócone przez
samorządy gminne na rachunek LUW w Lublinie, z powodu mniejszej liczby dzieci
uczęszczających w 2018 r. do przedszkoli w stosunku do pierwotnie zakładanej.
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rozdział 80104 – Przedszkola
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 52.717.998 zł
wykonanie: 52.228.861,37 zł, tj. 99,07% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 52.717.998 zł
wykonanie: 52.228.861,37 zł, tj. 99,07% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 52.717.998 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52, z tego:
- o
kwotę
52.670.958
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920 z dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 113 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2018 r.,
- o
kwotę
47.040
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920.K02 z dnia 8 października 2018 r. korygującą
decyzję Ministra Finansów Nr MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920 z dnia 18 kwietnia
2018 r.
skorygowaną
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920.K01 z dnia 24 września 2018 r., wprowadzoną
decyzją Nr 512 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52
Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku
przekazano gminom dotację w łącznej wysokości 52.717.998 zł. Powyższa dotacja została
wykorzystana w kwocie 52.228.861,37 zł.
Głównym celem przyznania dotacji był rozwój i poprawa warunków
w przedszkolach. Udzielona dotacja umożliwiła osiągnięcie podniesienia jakości pracy
w przedszkolach. Dzięki środkom z budżetu państwa możliwe było sfinansowanie
przedszkolach zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, taniec,
gimnastyka korekcyjna. Zorganizowanie zajęć dodatkowych wpłynęło pozytywnie na
rozwój dziecięcych zainteresowań i możliwości, dało możliwość udoskonalenia metod
i form pracy z dziećmi.
Dotacja miała na celu zrekompensować utracone dochody z wpłat rodziców,
w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat za każdą godzinę
przekraczającą ustalony przez miasta lub gminy czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki.
W analizowanym okresie z dotacji skorzystało w ujęciu średniorocznym 38.139 dzieci
z różnych form zajęć.
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Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 489.136,63 zł, zostały zwrócone przez
samorządy gminne na rachunek LUW w Lublinie, z powodu mniejszej liczby dzieci
uczęszczających w 2018 r. do przedszkoli w stosunku do pierwotnie zakładanej.
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rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 154.810 zł
wykonanie: 140.671,60 zł, tj. 90,87% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 154.810 zł
wykonanie: 140.671,60 zł, tj. 90,87% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 154.810 zł wynika ze
zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52, z tego:
- o kwotę 91.790 zł decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920
z dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 113 Wojewody Lubelskiego
z dnia 23 marca 2018 r.,
- o
kwotę
63.020
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920.K01 z dnia 24 września 2018 r. korygującą
decyzję Ministra Finansów Nr MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920 z dnia 18 kwietnia
2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 451 Wojewody Lubelskiego z dnia 11
października 2018 r.,
z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej
z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2018 r.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52
Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku
przekazano 16 gminom dotację w łącznej wysokości 154.810 zł. Powyższa dotacja została
wykorzystana w kwocie 140.671,60 zł.
Celem dotacji jest zrekompensowanie utraconych przez jednostkę dochodów,
w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat za czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki.
Środki te przeznaczone były na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli
specjalnych, organizację różnych zajęć dodatkowych oraz wydatki bieżące z tym
związane.
Z powyższej dotacji skorzystało w ujęciu średniorocznym około 101 dzieci w postaci
różnych zajęć.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 14.138,40 zł stanowią:
– kwota 4.110 zł zablokowana decyzją Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 20
listopada 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych
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na 2018 rok , środki pozostały w związku z brakiem porozumienia pomiędzy
powiatem lubelskim a gminą w celu realizacji zadania.
– kwota 10.028,40 zł została zwrócona przez samorządy gminne na rachunek LUW
w Lublinie, z powodu mniejszej liczby dzieci uczęszczających w 2018 r.
do przedszkoli w stosunku do pierwotnie zakładanej.
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rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 3.120.852 zł
wykonanie: 2.948.759,09 zł, tj. 94,49% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 3.120.852 zł
wykonanie: 2.948.759,09 zł, tj. 94,49% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 3.120.852 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 113 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2018 r. – kwota 3.189.352 zł,
2.
zmniejszenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920.K02 z dnia 8 października 2018 r.
korygującą decyzję Ministra Finansów Nr MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920 z dnia
18 kwietnia 2018 r. skorygowana decyzją Ministra Finansów Nr
MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920.K01 z dnia 24 września 2018 r., wprowadzoną
decyzją Nr 512 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2018 r. – kwota
68.500 zł.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52
Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku
przekazano 45 gminom dotację w łącznej wysokości 3.120.852 zł. Powyższa dotacja
została wykorzystana w kwocie 2.948.759,09 zł.
Z dotacji pokrywane były wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów
przedszkolnych, organizacja zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika,
taniec, gimnastyka oraz wydatki bieżące w tym utrzymanie infrastruktury.
W analizowanym okresie z dotacji skorzystało w ujęciu średniorocznym 2.220 dzieci
w formie różnych zajęć.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 172.092,91 zł, zostały zwrócone przez
samorządy gminne na rachunek LUW w Lublinie, z powodu mniejszej liczby dzieci
uczęszczających w 2018 r. do przedszkoli w stosunku do pierwotnie zakładanej.

328

rozdział 80110 – Gimnazja
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 61.360 zł
wykonanie: 61.339,58 zł, tj. 99,97% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 61.360 zł
wykonanie: 61.339,58 zł, tj. 99,97% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 61.360 zł wynikała ze
zwiększenia z rezerwy celowej poz. 37 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów
Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015
Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Dotacja przekazana w łącznej kwocie 61.360 zł na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, została wydatkowana
przez 13 gmin w kwocie 61.339,58 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 20,42 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu
państwa przez:
– miasto Biłgoraj – kwota 19,19 zł,
– gminę Wola Mysłowska – kwota 1,23 zł.
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rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 7.440 zł
wykonanie: 7.440 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 7.440 zł
wykonanie: 7.440 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 7.440 zł wynikała
ze zwiększenia z rezerwy celowej poz. 37 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów
Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015
Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Dotacja przekazana w łącznej kwocie 7.440 zł na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, została wydatkowana
w całości przez poniższe powiaty:
 powiat krasnostawski – 2.480 zł,
 powiat kraśnicki – 2.480 zł,
 powiat lubartowski – 2.480 zł.
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rozdział 80115 – Technika
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 281.360 zł
wykonanie: 281.360 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 281.360 zł
wykonanie: 281.360 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 281.360 zł wynikała
ze zwiększenia z rezerwy celowej poz. 37 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów
Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015
Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Dotacja przekazana w łącznej kwocie 281.360 zł na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, została wydatkowana
w całości przez 16 powiatów.
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rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 174.480 zł
wykonanie: 174.480 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 6.480 zł
wykonanie: 6.480 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 6.480 zł wynikała
ze zwiększenia z rezerwy celowej poz. 37 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015
Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Dotacja przekazana w łącznej kwocie 6.480 zł na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, została wydatkowana
w całości przez poniższe gminy:
 gmina Komarówka Podlaska – 4.000 zł,
 gmina Urzędów – 2.480 zł.
§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 168.000 zł
wykonanie: 168.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 168.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 72 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie
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z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
– Priorytet 3 – kwota 170.480 zł,
2. zmniejszenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604.K01 z dnia 1 czerwca 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 183 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem planu w rozdziale 80121, § 2130 – kwota 2.480 zł..
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Dotacja przekazana w łącznej kwocie 168.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, została wydatkowana
w całości przez poniższe powiaty:
 powiat biłgorajski – 24.000 zł,
 powiat kraśnicki – 24.000 zł,
 powiat lubartowski – 12.000 zł,
 powiat łukowski – 4.000 zł.
 powiat opolski – 4.000 zł,
 powiat puławski – 16.000 zł,
 powiat tomaszowski – 24.000 zł,
 powiat grodzki Chełm – 12.000 zł,
 powiat grodzki Lublin – 48.000 zł.
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rozdział 80121– Licea ogólnokształcące specjalne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.480 zł
wykonanie: 2.480 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.480 zł
wykonanie: 2.480 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 2.480 zł wynikała
ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604.K01 z dnia 1 czerwca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 183 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2018 r., z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015
Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Dotacja przekazana w łącznej kwocie 2.480 zł na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, została wykorzystana
w całości przez powiat grodzki Lublin.
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rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.480 zł
wykonanie: 2.480 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.480 zł
wykonanie: 2.480 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 2.480 zł wynikała ze
zwiększenia z rezerwy celowej poz. 37 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.6.2018.MF.604 z dnia 22 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 72
Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek
szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady
Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 37
Dotacja przekazana w łącznej kwocie 2.480 zł na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych
w szkołach zawodowych specjalnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa – Priorytet 3, została wykorzystana w całości przez Starostwo
Powiatowe w Krasnymstawie.
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rozdział 80136 – Kuratoria oświaty
plan wg ustawy budżetowej: 10.167.000 zł
plan po zmianach: 10.248.009,50 zł
wykonanie: 10.213.306,21 zł, tj. 99,66% planu
W rozdziale 80136 finansowana jest działalność Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz
oddziałów zamiejscowych tej jednostki.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 10.143.000 zł
plan po zmianach: 10.164.009,50 zł
wykonanie: 10.129.308,81 zł, tj. 99,65 planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 21.009,50 zł wynikała ze:
1. zwiększenia o kwotę 35.411 zł z tego:
– o kwotę 10.000 zł decyzją Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 marca
2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych,
– o kwotę 25.411 zł decyzją Nr 656 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia
2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących w rozdziale
80146.
2. zmniejszenia o kwotę 14.401,50 zł decyzją Nr 466 Wojewody Lubelskiego z dnia
12 października 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków
majątkowych .
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 16.993,11 zł (99,96% planu),
przeznaczona została na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup okularów korekcyjnych w przypadkach
określonych przepisami.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej - kwota 10.112.315,70 zł (99,65% planu)
Powyższe środki przeznaczono na:
 wynagrodzenie osobowe 15 pracowników – 818.691,79 zł (99,99% planu),
 wynagrodzenie osobowe 125 członków korpusu służby cywilnej – 6.061.184 zł
(99,99% planu),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 518.322,11 zł (100% planu),
 pochodne od wynagrodzeń – 1.293.717,07 zł (99,99% planu),
 wynagrodzenia bezosobowe – 24.877,60 zł (99,51% planu) – wydatki z tytułu
umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi na wykonanie prac
doraźnych związanych z działalnością Kuratorium Oświaty,
 pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.395.523,13 zł (97,58% planu) – środki
zostały przeznaczone m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia
związanych z działalnością Kuratorium Oświaty w Lublinie, zakup paliwa do
samochodów służbowych, a także pokrycie opłat za energię cieplną,
elektryczną, wodę, sfinansowanie badań lekarskich pracowników, pokrycie
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opłat za usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków,
monitorowanie budynku, abonamenty, opłaty za usługi internetowe
i telekomunikacyjne, czynsz za wynajem garaży i pomieszczeń biurowych
Oddziałów Zamiejscowych w Białej Podlaskiej i Chełmie, delegacje służbowe
pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych oraz budynków,
podatek od nieruchomości KO Lublin, Oddziały Zamiejscowe Biała Podlaska,
Chełm, Zamość oraz opłaty za trwały zarząd działką – Oddział Zamiejscowy
Zamość, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, odpisy ZFŚS i PFRON.

337

rozdział 80136 – Kuratoria oświaty
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 24.000 zł
plan po zmianach: 84.000 zł
wykonanie: 83.997,40 zł, tj. 99,99% planu
§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 24.000 zł
plan po zmianach: 84.000 zł
wykonanie: 83.997,40 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 60.000 zł wynikała ze:
1. zmniejszenia o kwotę 10.000 zł decyzją Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia 19
marca 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących,
2. zwiększenia o kwotę 70.000 zł decyzją Nr 466 Wojewody Lubelskiego z dnia 12
października 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdziale
80136 § 4110 (14.401,50 zł) oraz w rozdziale 80146 § 4000 (55.598,50 zł)
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do celów służbowych.
Omówienie wydatków
W 2018 roku na wydatki majątkowe wydatkowano łącznie kwotę 83.997,40 z tego:
– środki w wysokości 13.997,40 zł przeznaczone zostały na zakup
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa klasy UTM zabezpieczającego
serwery oraz stacje robocze pracujące w infrastrukturze sieciowej Kuratorium
Oświaty w Lublinie,
– środki w wysokości 70.000 zł przeznaczono na zakup samochodu osobowego
do celów służbowych.
Niewykorzystane środki w kwocie 2,60 zł nie zostały przekazane do wysokości planu.
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rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan wg ustawy budżetowej: 489.000 zł
plan po zmianach: 319.490,50 zł
wykonanie: 319.490,30 zł, tj. 99,99% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 489.000 zł
plan po zmianach: 319.490,50 zł
wykonanie: 319.490,30 zł, tj. 99,99% planu
Powyższe środki (będące w dyspozycji Lubelskiego Kuratora Oświaty) zaplanowano
w ustawie budżetowej na 2018 r. w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa
Edukacji Narodowej Nr DE-WB.3510.2.316.2015.SK. z dnia 18 lipca 2017 r.
informującym o zgodzie na dokonanie zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na
finansowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazanej
pismem Nr DE-WB.3510.2.3.2017.KHO.3 z dnia 14 lipca 2017 r.
Zmiana planu wynika ze zmniejszenia decyzjami Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę
169.509,50 zł, z tego:
- o kwotę 30.000 zł decyzją Nr 301 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 80195,
- o kwotę 20.000 zł decyzją Nr 345 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 80195,
- o kwotę 28.500 zł decyzją Nr 399 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 września 2018
r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 80195,
- o kwotę 10.000 zł decyzją Nr 436 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 października
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w rozdziale
80195.
- o kwotę 55.598,50 zł decyzją Nr 466 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 października
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych w rozdziale
80136 § 6060
- o kwotę 25.411 zł decyzją Nr 656 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 80136
§ 4270.
Omówienie wydatków
Środki zaplanowane na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia postępowania
zgodnie z procedurą wynikającą z Prawa Zamówień Publicznych w celu wyłonienia
ośrodków doskonalenia nauczycieli, które przeprowadzą szkolenia zgodnie z tematyką
określoną przez Kuratorium Oświaty oraz na zapłatę za przeprowadzone szkolenia
zostały wykorzystane w kwocie 319.490,30 zł.
W 2018 roku w szkoleniach w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
uczestniczyło 829 osób.
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rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 333.800 zł
wykonanie: 323.214,06 zł, tj. 96,83% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 333.800 zł
wykonanie: 323.214,06 zł, tj. 96,83% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 333.800 zł wynika ze
zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52, decyzją Ministra Finansów
Nr MF/ST5.4143.3.3.2018.MF.920 z dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 113 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., z przeznaczeniem na
udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 52
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 52 w kwocie 333.800 zł, przekazane
zostały 40 gminom i wykorzystane w łącznej kwocie 323.214,06 zł na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Celem dotacji jest
zrekompensowanie utraconych przez jednostkę dochodów, w związku z ustawowym
ograniczeniem wysokości opłat za czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Środki te wykorzystane zostały na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oddziałów
przedszkolnych, organizację różnych zajęć dodatkowych oraz wydatki bieżące z tym
związane.
W analizowanym okresie z dotacji skorzystało w ujęciu średniorocznym 584 dzieci
w formie różnych zajęć.
Niewykorzystane środki w kwocie 10.585,94 zł zostały zwrócone przez 12 jednostek
samorządowych.
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rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 20.501.463,71 zł
wykonanie: 20.139.631,28 zł, tj. 98,24% planu
Dotacje
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 19.944.278,34 zł
wykonanie: 19.644.163,71 zł, tj. 98,50% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 19.944.278,34 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia z rezerwy celowej poz. 26 o kwotę 20.045.000 zł, z tego:
 o
kwotę
14.245.000
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363 z dnia 16 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 160 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 maja 2018 r.,
 o
kwotę
5.800.000
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FS5.4143.3.123.2018.MF.2566 z dnia 3 sierpnia 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 309 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r.,
2. zmniejszenia z rezerwy celowej poz. 26 o kwotę 100.721,66 zł, z tego:
 o
kwotę
64.030,84
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363.K01 z dnia 12 października 2018 r.
korygującą decyzje Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363 z
dnia16 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 475 Wojewody Lubelskiego z
dnia 15 października 2018 r.,
 o
kwotę
36.690,82
zł
decyzją
Ministra
Finansów
Nr
MF/FS5.4143.3.123.2018.MF.2566.K01 z dnia 12 października 2018 r.
korygującą decyzje Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.123.2018.MF.2566 z
dnia 3 sierpnia 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 475 Wojewody Lubelskiego z
dnia 15 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie
z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
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Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 19.944.278,34 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 19.644.163,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art.
22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw.
Celem przyznania dotacji celowej było wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów , w tym dostosowane do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W 2018 roku z dotacji skorzystało 213 gmin prowadzących szkoły.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 300.114,63 zł stanowią:

kwota 8.000 zł zablokowana decyzją Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 20
listopada 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na
2018 rok, oszczędności powstały po zabezpieczeniu wszystkich potrzeb w
terminie ustawowym na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
lub osoby fizyczne,

kwota 292.114,63 zł została zwrócona przez gminy z powodu zakupienia
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w niższych cenach i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 533.697,77 zł
wykonanie: 471.980,69 zł, tj. 88,44% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 533.697,77 zł
wynikała ze:
- zwiększenia z rezerwy celowej poz. 26, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363 z dnia 16 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr
160 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 maja 2018 r., z przeznaczeniem na udzielenie
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami
art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych kwota - 712.000 zł,
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- zmniejszenia rezerwy celowej poz. 26, decyzja Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363.K01 z dnia 12 października 2018 r. korygującą
decyzje Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363 z dnia 16 maja
2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 475 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października
2018 r. kwota -178.302,23 zł.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 533.697,77 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 471.980,69 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Celem przyznania dotacji celowej było wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów , w tym dostosowane do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W 2018 roku z dotacji skorzystało 19 powiatów.
Niewykorzystane środki w kwocie 61.717,08 zł stanowią środki zwrócone przez
powiaty z powodu zakupienia podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach i dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty.
§ 2210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 23.487,60 zł
wykonanie: 23.486,88 zł, tj. 99,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 23.487,60 zł wynikała
ze:
- zwiększenia z rezerwy celowej poz. 26, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363 z dnia 16 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr
160 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 maja 2018 r., z przeznaczeniem na udzielenie
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami
art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych kwota – 30.000 zł,
- zmniejszenia rezerwy celowej poz. 26, decyzja Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363.K01 z dnia 12 października 2018 r. korygującą
decyzje Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.78.2018.MF.1363 z dnia 16 maja
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2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 475 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października
2018 r. kwota – 6.512,40 zł.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 23.487,60 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 23.486,88 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
na wyposażenie jednostek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Celem przyznania dotacji celowej było wyposażenie jednostek oświatowych
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów, w tym
dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,72 zł stanowią środki zwrócone przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego z powodu zakupienia podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach
i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
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rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan wg ustawy: 0 zł
plan po zmianach: 271.857,50 zł
wykonanie: 271.857,50 zł, tj. 100 % planu
Wydatki majątkowe
§ 6330 – Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
plan wg ustawy: 0 zł
plan po zmianach: 271.857,50 zł
wykonanie: 271.857,50 zł, tj. 100 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększeń planu
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 o łączną kwotę 271.857,50 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.5.2018.MF.348 z dnia 21 lutego
2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lutego
2018 r. – kwota 232.180 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.20.2018.MF.570 z dnia 15 marca
2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 74 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca
2018 r. – kwota 23.666 zł,
 decyzja Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.203.2018.MF.3835 z dnia 8
października 2018 r. wprowadzona decyzją Nr 457 Wojewody Lubelskiego
z dnia 11 października 2018 r. – kwota 16.011,50,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa szkoły w Kazimierzu
Dolnym” realizowanego jako zadanie własne przez gminę Kazimierz Dolny.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 4
Środki w kwocie 271.857,50 pochodzące z rezerwy celowej poz. 4 zostały w całości
wykorzystane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa szkoły w Kazimierzu
Dolnym”, realizowanego przez gminę Kazimierz Dolny .
Dotacja przeznaczona została na zapłatę za wykonane roboty budowlane i nadzór
inwestorski.
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rozdział 80195 – Pozostała działalność
plan wg ustawy: 1.023.000 zł
plan po zmianach: 1.616.030 zł
wykonanie: 1.403.879,30 zł, tj. 86,87% planu
Dotacje
§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 15.010 zł
wykonanie: 11.540,63 zł, tj. 76,89% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 15.010 zł, wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 14 decyzją Ministra
Rozwoju i Finansów Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 z dnia 29 marca 2018 r.
wprowadzoną decyzją Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r.
z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.”
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14 w kwocie 15.010 zł z przeznaczone na
realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce
na lata 2014-2020” wykorzystane zostały przez 3 jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie 11.540.63 zł, tj.:
 gminę Lublin – na integracyjne spotkanie Wigilijne oraz zakup wyprawek
szkolnych dla uczniów romskich – plan: 6.330 zł, wykonanie: 5.064 zł.
Powyższa dotacja została wykorzystana na:
- sfinansowanie zakupu 28 kompletów wyprawek szkolnych dla uczniów
pochodzenia romskiego – 1.834 zł;
- sfinansowanie usługi cateringowej na integracyjne spotkanie z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla 60 osób, w tym 31 dzieci uczęszczających
do szkół na terenie Lublina i 29 osób dorosłych oraz wykonanie paczek
świątecznych dla dzieci – 3.230 zł;
 gminę Puławy – na integracyjne spotkanie Wigilijne dla uczniów romskich – plan:
5.230 zł, wykonanie: 5.229,48 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na:
- sfinansowanie usługi cateringowej na integracyjne spotkanie z okazji
Świąt Bożego Narodzenia dla 110 osób, w tym 43 dzieci
uczęszczających do szkół na terenie Puław i 67 osób dorosłych oraz
wykonanie paczek świątecznych dla dzieci,
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 miasto Świdnik – na wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego
z terenu Gminy Świdnik – plan: 3.450 zł, wykonanie: 1.247,15 zł. Dotacja
została wydatkowana na sfinansowanie zakupu podręczników i książek
pomocniczych dla 2 uczniów uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej
(369,15 zł), pomocy dydaktycznych – przyborów szkolnych dla 8 uczniów
(729 zł) oraz książek pomocniczych – kart pracy dla 2 dzieci uczęszczających
do przedszkola (149 zł).
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.469,37 zł zostały zwrócone przez:
– Urząd Miasta Lublin – kwota 1.266 zł,
– Urząd Miasta Puławy – kwota 0,52 zł,
– Urząd Miasta Świdnik – kwota 2.202,85 zł.
Przyczyną niewykorzystania dotacji była mniejsza liczba uczniów romskich objęta
zadaniem niż planowano we wniosku oraz niższa cena zakupu podręczników
i przyborów szkolnych.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy: 1.023.000 zł
plan po zmianach: 1.316.124 zł
wykonanie: 1.295.549,67 zł, tj. 98,43% planu
Plan wydatków bieżących w rozdziale 80195 obejmuje:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan wg ustawy budżetowej: 505.000 zł
plan po zmianach: 519.441 zł
wykonanie: 507.588,72 zł, tj. 97,71% planu
z tego:
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
– zwiększenia decyzją budżetową Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lutego
2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 4000 – kwota 1.000 zł,
– zmniejszenia decyzją budżetową Nr 702 Wojewody Lubelskiego z dnia 21
grudnia 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 4000 – kwota
1.000 zł.
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§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
plan wg ustawy budżetowej: 435.000 zł
plan po zmianach: 450.000 zł
wykonanie: 450.000 zł, tj.100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 15.000 zł wynikała ze
zwiększenia decyzją Nr 399 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 września 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących.
Powyższe środki zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r. na wypłatę
nagród przyznawanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji
Narodowej nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej z terenu województwa lubelskiego.
Przyznawane są one na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) i rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli (Dz. U. Nr 131, poz. 1078).
W 2018 roku nagrody zostały przyznane 100 wyróżniającym się nauczycielom.
§ 3050 – Zasądzone renty
plan wg ustawy budżetowej: 70.000 zł
plan po zmianach: 69.441 zł
wykonanie: 57.588,72 zł, tj. 82,93 % planu
Plan na świadczenia w § 3050 (będący w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji
LUW w Lublinie) ujęty został w ustawie budżetowej na 2018 r. w kwocie 50.000 zł.
Plan na świadczenia w § 3050 (będący w dyspozycji Kuratora Oświaty
w Lublinie) ujęty został w ustawie budżetowej na 2018 r. w kwocie 20.000 zł.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 559 zł, wynikała ze
zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 616 Wojewody Lubelskiego z dnia 22
listopada 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 801,rozdział 80195 § 4190
będącego w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Omówienie wydatków
Wydatki przeznaczone były na sfinansowanie wypłat z tytułu zasądzonych wyrokami
stałych rent na rzecz byłych uczniów z tytułu wypadków w szkołach.
Do 2018 roku wydatkowano kwotę 57.588,72 zł, z tego:
 19.440,72 zł na sfinansowanie przez Kuratorium Oświaty w Lublinie 6 rent
zasądzonych na rzecz byłych uczniów z tytułu wypadków w szkołach,
– 38.148 zł na sfinansowanie przez Wydział Finansów i Certyfikacji LUW
w Lublinie renty odszkodowawczej zasądzonej na rzecz osoby poszkodowanej
z tytułu wypadku w szkole.
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Niewykorzystane środki w kwocie 11.852,28 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu.
Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z braku nowych prawomocnych
wyroków sądowych przyznających renty lub zwiększającej wysokość już zasądzonej.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej
plan wg ustawy budżetowej: 518.000 zł
plan po zmianach: 796.683 zł
wykonanie: 787.960,95 zł, tj. 98,90% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 278.683 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 204.624 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 10 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.137.2018.MF.3059 z dnia 29 sierpnia 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 358 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2018 r.,
z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych
w 2018 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – kwota 178.416 zł,
 z rezerwy celowej poz. 26 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS5.4143.3.94.2018.MF.1816 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 215 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna tablica” – kwota 26.208 zł,
2. zwiększenia decyzjami Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 75.059 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 301 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. –
kwota 30.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 80146,
 decyzją budżetową Nr 345 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. –
kwota 20.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 80146,
 decyzją budżetową Nr 399 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 września 2018 r. –
kwota 13.500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 80146,
 decyzją budżetową Nr 436 Wojewody Lubelskiego z dnia 1października 2018
r. – kwota 10.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w dziale 801,
rozdział 80146 § 4000,
 decyzją budżetową Nr 616 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 listopada 2018 r. –
kwota 559 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w dziale 801, rozdział
80195 § 3050,
 decyzją budżetową Nr 702 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. –
kwota 1.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w dziale 801, rozdział
80195 § 3030,
3. zmniejszenia planu o kwotę 1.000 zł decyzją budżetową Nr 13 Wojewody
Lubelskiego z dnia 19 lutego 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu
w § 3030.
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Omówienie wydatków
W 2018 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 787.960,95 zł
(98,90%) z tego na:
 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 300.258,50 zł (97,73% planu) – wypłata
na podstawie zawartych umów zlecenia wynagrodzeń nauczycielom za
przygotowanie zadań w 26 konkursach przedmiotowych zorganizowanych
przez Kuratora Oświaty, wynagrodzenie członków komisji dyscyplinarnych
oraz wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach ds. awansu
zawodowego,
 nagrody konkursowe – kwota 50.732,89 zł (99,99% planu) – zakup nagród
rzeczowych dla laureatów 26 konkursów przedmiotowych i tematycznych,
 pochodne od wypłaconych wynagrodzeń, z tytułu umów zleceń – 85.703,85 zł
(99,96% planu),
 pozostałe wydatki bieżące – kwota 351.265,71 zł (99,51% planu) przeznaczono
na: zakup materiałów biurowych i przemysłowych niezbędnych do
przygotowania konkursów przedmiotowych, obsługę komisji dyscyplinarnych,
organizację spotkań i konferencji, zakupy związane z organizacją stanowisk
pracy w związku z wdrażaniem nowych programów, delegacje służbowe
związane z realizacją zadań (ocena pracy dyrektorów, udział w komisjach
konkursowych), ubezpieczenie podręczników bezpłatnych dostarczonych
z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych.
Niewykorzystane środki w kwocie 8.722,05 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu.
Omówienie wydatków
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 10
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 10 w kwocie 178.416 zł zostały
wykorzystane w kwocie 171.448 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2018 r. do spraw awansu
zawodowego nauczycieli. Środki wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów
oceniających 984 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz na pokrycie
kosztów obsługi prac komisji.
Środki w kwocie 6.968 zł nie zostały przekazane do wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 w kwocie 26.208 zł zostały wykorzystane
w kwocie 26.205,15 zł na obsługę Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".
Powyższe środki wydatkowano na zakup komputerów, monitora, drukarki, notebooków
urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie stanowisk pracy.
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rozdział 80195 – Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
Dotacje
§ 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 284.896 zł
wykonanie: 96.789 zł, tj. 33,97% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 284.896 zł wynikała
ze zwiększenia z rezerwy ogólnej decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FG6.4143.3.208.2018.MF.4150 z dnia 8 października 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 446 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 października 2018 r., z na
dofinansowanie zadania pn. Wyposażenie przedszkola i budowa placu zabaw w
ramach inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby
przedszkola w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie
Tarnawatka wraz z wyposażeniem”.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy ogólnej
Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 284.896 zł zostały zabezpieczone na
podstawie wniosku gminy Tarnawatka, który przewidywał dofinansowanie zakupu
wyposażenia na kwotę 164.106 zł oraz budowy placu zabaw na kwotę 120.790 zł.
W związku z długotrwałym procedowaniem wniosku, w dniu 08.10.2018 r. Wójt
Gminy Tarnawatka poinformował o rezygnacji z przyznanego dofinansowania na
budowę placu zabaw. Wskazał jednocześnie, że wartość zakupu wyposażenia wyniesie
193.578,53 zł. W dniu 08.10.2018 r. została zawarta umowa dotacyjna na kwotę
96.789,00 zł na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do przedszkola.
Oszczędności na realizacji zadania wyniosły 188.107,00 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 188.107 zł stanowią środki zablokowane
decyzją Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
801 – Oświata i wychowanie
W 2018 r. podobnie jak w 2017 roku z budżetu Wojewody Lubelskiego zostały
sfinansowane zadania:
 w zakresie wychowania przedszkolnego,
 związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae. ust.3 ustawy z dnia
7 września 1991 o systemie oświaty,
 wynikające z ustaw szczególnych, zadania w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, sfinansowanie rent, a w ramach środków z rezerw
celowych: prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym” realizowane przez Urząd Miasta
w Kazimierzu Dolnym,
 wieloletni „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 20142020”,
 w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – Priorytet 3, finansowanie nowości wydawniczych do bibliotek
szkolnych i pedagogicznych,
 w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
W 2018 r. w związku z brakiem podstaw prawnych dla Lubelskiego Kuratora Oświaty
do dokonania naboru wniosków organów prowadzących szkoły w województwie
lubelskim nie zostały realizowane zadania wynikające z Rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+.
Nowymi zadaniami realizowanymi ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej
w ramach budżetu Wojewody Lubelskiego w 2018 roku były:
 rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby przedszkola w celu
zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Tarnawatka wraz
z wyposażeniem,
 zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej w gminie Rybczewice,
powiat świdnicki, województwo lubelskie.
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Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan wg ustawy budżetowej: 237.258.000 zł
plan po zmianach: 256.936.731,42 zł
wykonanie: 254.658.536,44 zł, tj. 99,11% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 19.678.731,42 zł
wynikała ze:
1. zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa
o łączną kwotę 17.104.714,07 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 9 – kwota 2.000 zł - z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego oraz Systemem
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
w województwie lubelskim,
 z rezerwy celowej poz. 43 – kwota 1.200.614,59 zł, z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla
pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie –
kwota 175.282,05 zł,
 sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla
pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych
powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych – kwota
1.025.332,54 zł,
 z rezerwy celowej poz. 44 w łącznej kwocie 7.199.440,56 zł,
z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie od stycznia do marca 2018 r. i od kwietnia do czerwca
2018 r. podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, ratowników
medycznych, pielęgniarek i położnych u podwykonawców i dyspozytorów
medycznych – kwota 5.845.368 zł,
 sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla
pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych
w
wojewódzkiej
lub
powiatowych
stacjach
sanitarnoepidemiologicznych – kwota 1.354.072,56 zł,
 z rezerwy celowej poz. 45 – kwota 8.602.658,92 zł - z przeznaczeniem na:
 dofinansowanie zadania pn. ”Zakup specjalistycznego wyposażenia
i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” – kwota 744.535,92 zł,
 dofinansowanie zadania pn. ”Rozbudowa i modernizacja Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej”, realizowanego jako zadanie własne przez
Samorząd Województwa Lubelskiego – 7.858.123 zł,
 z rezerwy celowej poz. 59 w łącznej kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem
na:
 realizację zadania pn.: „Zakup spektrofotometru UV/VIS Evolution 220
Computer Control wraz z uchwytem na kuwety o drodze optycznej 50
mm oraz drukarką do drukowania otrzymanych wyników”, przez
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Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie – kwota
40.000 zł,
 realizację zadania pn. „Zakup aparatury do badań wody w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie”, przez Wojewódzką Stację
Sanitarno–Epidemiologiczną w Lublinie – kwota 30.000 zł,
 realizację zadania pn. „Wymiana pieca gazowego centralnego
ogrzewania w budynku PSSE w Krasnymstawie”, przez Powiatową
Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Krasnymstawie – 30.000 zł.
2. zwiększeń planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę
2.700.000 zł, z przeznaczeniem na:
 zakup 7 karetek pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, tj. w Łukowie,
Janowie Lubelskim, Chełmie, Puławach – kwota 2.600.000 zł,
 zakup aparatu do znieczulania dla szpitalnego oddziału ratunkowego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie – kwota 100.000,00 zł.
3. zmniejszenia planu decyzją Wojewody Lubelskiego o kwotę 125.982,65 zł,
z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu
Okręgowego w Lublinie, sygnatura akt IX GC 544/16 w dziale 750, rozdział
75011.
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rozdział 85111 – Szpitale ogólne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 8.602.658,92 zł
wykonanie: 8.597.330,43 zł, tj. 99,94% planu
Wydatki majątkowe
Dotacje
§ 6530 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 8.602.658,92 zł
wykonanie: 8.597.330,43 zł, tj. 99,94% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 8.602.658,92 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 45, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.184.2018.MF.3320 z dnia
13 września 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 387 Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 września 2018 r. - 66.156,48 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.315.2018.MF.5489 z dnia 20
grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 694 Wojewody Lubelskiego z dnia
20 grudnia 2018 r. – 678.379,44 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Zakup specjalistycznego
wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”, realizowanego jako zadanie własne przez
Samorząd Województwa Lubelskiego
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.295.2018.MF.5366 z dnia 13
grudnia 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 669 z dnia 15 grudnia 2018 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Rozbudowa i modernizacja
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”, realizowanego jako zadanie własne
przez Samorząd Województwa Lubelskiego – 7.858.123 zł.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 45
W 2018 roku środki w kwocie 8.597.330,43 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 45
przekazane zostały na:
 dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego –
kwota 7.856.010,91 zł.
W 2018 r. wykonano prace:
tynki w pomieszczeniach Budynków 1 i 3, roboty murarskie w Budynku 1 i 3 –
uzupełnianie ścian i wypełnianie otworów, roboty malarskie w Budynku 2 oraz
montaż sufitów podwieszanych w Budynku 2 i 3, po montażu rusztowań roboty
elewacyjne na Budynku 3, izolacje stropów garaży w Budynkach 2 i 3, roboty
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polegające na rozpoznaniu i próbach w instalacji c.o. i wod.-kan., a także
montaż rurociągów i podejść pod grzejniki, montaż pionów instalacyjnych na
wszystkich budynkach oraz montaż kanałów wentylacyjnych na kondygnacjach
technicznych, uzupełnianie opraw oświetleniowych oraz montaż urządzeń SSP
w Budynku 2, ułożenie obwodów zasilających oraz weryfikacja instalacji SSP
i DSO w Budynkach 1 i 3, prace montażowe w zakresie technologii basenowej
i instalacji wod.-kan. w strefie basenu na poziomie -1 i -2 Budynku 2, roboty
wyburzeniowe i rozbiórkowe wraz z demontażem instalacji na Budynku 15.
Wkład własny wyniósł 5.142.021,74 zł i stanowił 39,56 % wartości zadania
realizowanego w 2018 r.
 dofinansowanie zadania pn. ”Zakup specjalistycznego wyposażenia
i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.
św. Jana z Dukli” – kwota 741.319,52 zł.
W 2018 r. zakupiono:
 aparat anestezjologicznego mobilnego,
 aparat EKG z wózkiem,
 punkt dostępu sieci bezprzewodowej,
 mosty sufitowe,
 panele nadłóżkowe zasilająco-oświetleniowe,
 przełączniki sieciowe warstwy szkieletowej i dostępowej,
 zestaw narzędzi laparoskopowych.
Wkład własny wyniósł 741.319,52 zł i stanowił 50% wartości zadania
zrealizowanego w 2018 r.
Niewykorzystane środki w kwocie 5.328,49 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
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rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna
plan wg ustawy budżetowej: 62.278.000 zł
plan po zmianach: 65.877.687,15 zł
wykonanie: 65.636.538,30 zł, tj. 99,63% planu
W 2018 roku plan wydatków na działalność Inspekcji wyniósł ogółem 65.877.687,15 zł,
z tego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 14.089.151,51 zł oraz
20 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych – 51.788.535,64 zł.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
plan wg ustawy budżetowej: 13.615.000 zł
plan po zmianach: 14.089.151,51 zł
wykonanie: 14.051.531,77 zł, tj. 99,73% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 13.615.000 zł
plan po zmianach: 13.852.151,51 zł
wykonanie: 13.824.162,70 zł, tj. 99,80% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 237.151,51 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę
402.651,51 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 43 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS1.4143.3.131.2018.MF.3717 z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 482 Wojewody Lubelskiego z dnia
17 października 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących
zawód medyczny zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lublinie – kwota 175.282,05 zł,
 z rezerwy celowej poz. 44 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS1.4143.3.76.2018.MF.1772 z dnia 22 czerwca 2018 r.
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 241 Wojewody Lubelskiego z dnia
28 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących
zawód medyczny zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej - kwota 197.369,46 zł,
 z rezerwy celowej poz. 59 decyzjami
Ministra Finansów
Nr MF/FG2.4143.3.120.2018.MF.1720.K01 z dnia 16 lipca 2018 r. i Nr
MF/FG2.4143.3.171.2018.MF.2342 z dnia 16 lipca 2018 r.
wprowadzonymi decyzją budżetową Nr 283 Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
„Zakup aparatury do badań wody w ramach Państwowego Monitoringu
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Środowiska
dla
potrzeb
Wojewódzkiej
Stacji
SanitarnoEpidemiologicznej w Lublinie”, przez Wojewódzką Stację Sanitarno–
Epidemiologiczną w Lublinie, z jednoczesnym zmniejszeniem
wydatków majątkowych § 6060 - kwota 30.000 zł
2. zwiększenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 665 z dnia 14
grudnia 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85156 oraz
w rozdziale 85195 wydatków bieżących z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie – kwota 140.000 zł,
3. zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 305.500 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 191 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 czerwca
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych - kwota 6.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 470 Wojewody Lubelskiego z dnia 15
października 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków
bieżących powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych - kwota
215.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 535 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 listopada
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących
w łącznej kwocie 75.000 zł, z przeznaczeniem dla:
 PSSE Lublin – 60.000,00 zł
 PSSE Opole Lubelskie – 15.000,00 zł,
 decyzją budżetową Nr 602 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 listopada
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących
z przeznaczeniem dla PSSE w Janowie Lubelskim – kwota 5.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 644 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 grudnia
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących
z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Łukowie – kwota 4.500 zł.
Omówienie wydatków
Środki wydatkowane do końca 2018 roku w kwocie 13.824.162,70 zł, zostały
przeznaczone na:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: zakup odzieży ochronnej i roboczej dla
pracowników oraz koszty zakupu okularów – kwota 17.549,67 zł.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 13.806.613,03 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 161 etatów – kwota 8.494.867,19 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 629.666,99 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.625.817,30 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 10.225,01 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, zakup
odczynników, testów, sprzętu medycznego, zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług medycznych, remontowych,
transportowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty za energię, wodę,
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telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, podatek od nieruchomości,
różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników, koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na ZFŚS, składki na
PFRON – kwota 3.046.036,54 zł.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 43
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 43 w kwocie 175.282,05 zł, zostały
wykorzystane w kwocie 159.725,70 zł na wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe
pracowników oraz pochodne od wpłacanych podwyżek wynagrodzeń dla
pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 15.556,35 zł stanowią środki zwrócone
przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie, z powodu
absencji chorobowej pracowników oraz z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania
składek na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby tj. kobiety, które ukończyły 55 lat
i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 44
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 44 w kwocie 197.369,46 zł, zostały
wykorzystane w kwocie 185.004,95 zł na wydatki bieżące, tj.: sfinansowanie
podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód
medyczny zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 12.364,51 zł stanowią środki zwrócone
przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie z powodu absencji
chorobowej pracowników oraz z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na
Fundusz Pracy za zatrudnione osoby tj. kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyzn,
którzy ukończyli 60 lat.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 59 w kwocie 30.000 zł, zostały
wykorzystane w kwocie 29.932,05 zł na:
 zakup 3 biuret TITRONIC T300/20 M2 SI Analytic z wbudowanym
mieszadłem oraz biureta 20 ml - kwota 20 534,85 zł,
 zakup rejestratora Datalogger 8 kanałowy z wejściem dla Pt100
z wyposażeniem tj. torbą transportową, zasilaczem ESPE SWD10, zestawem do
transmisji danych (kabel, konwerter, program) oraz czujnikiem temperatury
PT100-50...180st. dł. przewodu 3m, dł. osłony 200mm, śr. 6mm - kwota
9 397,20 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 67,95 zł stanowią środki zwrócone przez
Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie.
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rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Wydatki majątkowe
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 237.000 zł
wykonanie: 227.369,07 zł, tj. 95,94% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 237.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59 o kwotę
30.000 zł decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2.4143.3.120.2018.MF.1720
z dnia 05 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją budżetową Nr 180 Wojewody
Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. „Zakup aparatury do badań wody w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie”, przez Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną
w Lublinie.
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59
o
kwotę
30.000
zł
decyzjami
Ministra
Finansów
Nr MF/FG2.4143.3.120.2018.MF.1720.K01 z dnia 16 lipca 2018 r. i Nr
MF/FG2.4143.3.171.2018.MF.2342 z dnia 16 lipca 2018 r. wprowadzonymi
decyzją budżetową Nr 283 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lipca 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących.
3. Zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 237.000 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 613 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 listopada
2018 r. z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lublinie na zakup zestawu sond do miernika NBM
550 z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85156 wydatków
bieżących – kwota 79.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 614 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada
2018 r. z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lublinie na zakup zestawów spektrometrycznych
promieniowania gamma z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale
85156 wydatków bieżących – kwota 80.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 618 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada
2018 r. z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lublinie na:
 zakup wagi laboratoryjnej półmikroanalitycznej (1 szt.) – kwota
35.000 zł,
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 zakup miernika z modułem analizy FFT pola E/M i dodatkowymi
opcjami rozszerzającymi (1 szt.) – kwota 43.000 zł.
Omówienie wydatków
Środki zaplanowane w kwocie 237.000 zł, wykorzystane zostały w łącznej kwocie
227.369,07 zł na:
 zakup zestawu sond do miernika NBM 550 – kwota 76.177,47 zł,
 zakup zestawów spektrometrycznych promieniowania gamma – kwota
79.950 zł,
 zakup wagi laboratoryjnej półmikroanalitycznej (1 szt.) – kwota
29.052,60 zł,
 zakup miernika z modułem analizy FFT pola E/M i dodatkowymi
opcjami rozszerzającymi (1 szt.) – kwota 42.189 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 9.630,93 zł stanowią środki zwrócone przez
Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie ze względu na niższe
ceny zakupów.
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rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna
Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
plan wg ustawy budżetowej: 48.663.000 zł
plan po zmianach: 51.788.535,64 zł
wykonanie: 51.585.006,53 zł, tj. 99,61% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 48.587.000 zł
plan po zmianach: 51.636.535,64 zł
wykonanie: 51.437.925,94 zł, tj. 99,62% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 3.049.535,64 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę
2.182.035,64 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 43 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS1.4143.3.131.2018.MF.3717 z dnia 13 października 2018 r.
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 482 Wojewody Lubelskiego z dnia
17 października 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących
zawód medyczny zatrudnionych powiatowych stacjach sanitarnoepidemiologicznych – kwota 1.025.332,54 zł,
 z rezerwy celowej poz. 44 decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS1.4143.3.76.2018.MF.1772 z dnia 22 czerwca 2018 r.
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 241 Wojewody Lubelskiego z dnia
28 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących
zawód medyczny zatrudnionych w powiatowych stacjach sanitarnoepidemiologicznych - 1.156.703,10 zł,
2. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 867.500 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 470 Wojewody Lubelskiego z dnia 15
października 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
bieżących
Wojewódzkiej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
z
przeznaczeniem
dla
powiatowych
stacjach
sanitarnoepidemiologicznych na wydatki bieżące - kwota 215.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 535 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 listopada
2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w łącznej kwocie
75.000 zł, z przeznaczeniem dla:
 PSSE Lublin – 60.000,00 zł
 PSSE Opole Lubelskie – 15.000,00 zł,
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decyzją budżetową Nr 602 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 listopada
2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z przeznaczeniem dla
PSSE w Janowie Lubelskim – kwota 5.000 zł,
decyzją budżetową Nr 644 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 grudnia
2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z przeznaczeniem dla
PSSE w Łukowie – kwota 4.500 zł,
decyzją budżetową Nr 665 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia
2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85156 oraz w
rozdziale 85195 wydatków bieżących z przeznaczeniem dla
powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych – kwota
568.000 zł.

Omówienie wydatków
Środki wydatkowane do końca 2018 roku w kwocie 51.437.925,94 zł zostały
przeznaczone na:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłata ekwiwalentu za odzież, obuwie,
okulary, zakup wody, odprawa pieniężna w związku z likwidacją stanowiska pracy –
kwota 97.208,60 zł.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 51.340.717,34 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 759 etatów – kwota 35.285.225,36 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.737.051,64 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.674.824,29 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące
obsługi prawnej, informatycznej, szkolenia, obsługa PKZP, prace hydrauliczne,
elektryczne, wynagrodzenie dla osoby skierowanej w celu aktywizacji
bezrobotnych z urzędu pracy, sprzątanie, BHP) – kwota 125.565,09 zł,
 pozostałe wydatki bieżące, m. in. – zakup wyposażenia, materiałów biurowych,
wyposażenia komputerowego, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów
medycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, środków
dezynfekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, oraz paliwa,
zakup usług remontowo-budowlanych, konserwacja i naprawa sprzętu
laboratoryjnego oraz biurowego, konserwacja urządzeń do monitoringu,
naprawa samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, podróże
służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, składki na PFRON – kwota
6.518.050,96 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 198.609,70 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 111,60 zł
 środki zwrócone przez jednostki – kwota 198.498,10 zł, z powodu absencji
chorobowej pracowników oraz z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania
składek na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby tj. kobiety, które ukończyły 55
lat i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.
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Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 43
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 43 w kwocie 1.025.332,54 zł, zostały
wykorzystane w kwocie 937.069,10 zł na wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe
pracowników oraz pochodne od wpłacanych podwyżek wynagrodzeń dla
pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w powiatowych stacjach
sanitarno-epidemiologicznej.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 88.263,44 zł stanowią środki zwrócone
przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, z powodu absencji chorobowej
pracowników oraz z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz
Pracy za zatrudnione osoby tj. kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyzn, którzy
ukończyli 60 lat.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 44
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 44 w kwocie 1.156.703,10 zł, zostały
wykorzystane w kwocie 1.046.468,44 zł na wydatki bieżące, tj.: sfinansowanie
podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód
medyczny zatrudnionych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 110.234,66 zł stanowią środki zwrócone
przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, z powodu absencji chorobowej
pracowników oraz z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz
Pracy za zatrudnione osoby tj. kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyzn, którzy
ukończyli 60 lat.
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rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna
Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 76.000 zł
plan po zmianach: 152.000 zł
wykonanie: 147.080,59 zł, tj. 96,76% planu
z tego:
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 40.000 zł
wykonanie: 39.975 zł, tj. 99,94% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 40.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59 o kwotę
30.000 zł decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2.4143.3.121.2018.MF.1722
z dnia 05 czerwca 2018 r. wprowadzoną decyzją budżetową Nr 188 Wojewody
Lubelskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. „Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w budynku PSSE
w Krasnymstawie”, przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną
w Krasnymstawie.
2. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 191 Wojewody Lubelskiego z dnia 11
czerwca 2018 r o łączną kwotę 10.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem
wydatków bieżących Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne
w Lublinie (§ 4170) – kwota 6.000 zł oraz wydatków majątkowych Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie na realizację zadania:
„Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w budynku PSSE
w Krasnymstawie” (§ 6060) – kwota 4.000 zł.
Omówienie wydatków
Środki w kwocie 40.000 zł, wykorzystane zostały w wysokości 39.975 zł na realizację
zadania pn. „Wymiana pieca gazowego centralnego ogrzewania w budynku PSSE
w Krasnymstawie”, przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną
w Krasnymstawie.
Niewykorzystane środki w kwocie 25 zł stanowią środki zwrócone przez PSSE
w Krasnymstawie.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
Środki w kwocie 30.000 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 59 wykorzystane
zostały w całości na wymianę pieca gazowego centralnego ogrzewania w budynku
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PSSE w Krasnymstawie, przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną
w Krasnymstawie.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 76.000 zł
plan po zmianach: 112.000 zł
wykonanie: 107.105,59 zł, tj. 95,63% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 36.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59 o kwotę
40.000 zł decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2.4143.3.89.2018.MF.1258 z
dnia 07 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją budżetową Nr 152 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 maja 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
„Zakup spektrofotometru UV/VIS Evolution 220 Computer Control wraz z
uchwytem na kuwety o drodze optycznej 50 mm oraz drukarką do drukowania
otrzymanych wyników”, przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Lublinie,
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego o kwotę
4.000 zł decyzją Nr 191 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 czerwca 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych PSSE (§ 6050).
Omówienie wydatków
Środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r. w wysokości 76.000 zł zostały
zwiększone do końca 2018 r. do kwoty 112.000 zł.
Powyższe środki zostały wykorzystane w kwocie 107.105,59 zł na realizację zadań
przez:
 Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie na zadania:
 zakup spektrofotometru UV/VIS Evolution 220 Computer Control wraz
z uchwytem na kuwety o drodze optycznej 50 mm oraz drukarką do
drukowania otrzymanych wyników – kwota 52.767 zł,
 zakup serwera – kwota 34.870,50 zł,
 Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radzyniu Podlaskim na
zakup serwera sieciowego z oprogramowaniem – kwota 19.468,09 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 4.894,41 zł stanowią środki zwrócone przez
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne ze względu na niższe ceny zakupu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
Środki w kwocie 40.000 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 59 wykorzystane
zostały w całości na zakup spektrofotometru UV/VIS Evolution 220 Computer Control
wraz z uchwytem na kuwety o drodze optycznej 50 mm oraz drukarką do drukowania
otrzymanych wyników”, przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Lublinie.
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rozdział 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna
plan wg ustawy budżetowej: 1.797.000 zł
plan po zmianach: 1.925.000 zł
wykonanie: 1.925.000 zł, tj. 100% planu
Środki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2018 r. w wysokości 1.797.000 zł
zostały zwiększone do końca 2018 r. do kwoty 1.925.000 zł.
Plan wydatków na 2018 r. został wykorzystany w całości na finansowanie działalności
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie oraz delegatur tej
jednostki (w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu).
Omówienie wydatków
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 1.797.000 zł
plan po zmianach: 1.827.000 zł
wykonanie: 1.827.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 30.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 598 z dnia 16 listopada 2018
r., z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85156 wydatków bieżących.
Środki
przeznaczone
na
finansowanie
Wojewódzkiego
Inspektoratu
Farmaceutycznego do końca 2018 r. zostały wykorzystane w kwocie 1.827.000 zł na
sfinansowanie:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 519,83 zł (wypłata ekwiwalentu za
pranie odzieży, zakup wody dla pracowników w czasie upałów).
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 1.826.480,17 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe - 6 etatów – kwota 310.280,62 zł,
 wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej – 18 etatów –
kwota 873.303,46 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 88.415,92 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 234.195,83 zł,
 wynagrodzenie bezosobowe – kwota 28.977 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, usług
remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, opłaty za
administrowanie i czynsze, energię, podróże służbowe, różne opłaty i składki,
odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – kwota
291.307,34 zł.
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rozdział 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 98.000 zł
wykonanie: 98.000 zł, tj. 100% planu
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 98.000 zł
wykonanie: 98.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 98.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją Nr 634 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 listopada 2018 r.
z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów osobowych użytkowanych do celów
służbowych, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85156 wydatków bieżących.
Omówienie wydatków
Powyższe środki w 2018 roku w kwocie 98.000 zł zostały wykorzystane w całości na
zakup dwóch samochodów osobowych do celów służbowych.
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rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
plan wg ustawy budżetowej: 114.331.000 zł
plan po zmianach: 128.322.281,35 zł
wykonanie: 126.697.651,28 zł, tj. 98,73% planu
Dotacje
§ 2840 - Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki
sektora finansów publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 114.331.000 zł
plan po zmianach: 125.622.281,35 zł
wykonanie: 124.009.990,16 zł, tj. 98,72% planu
Środki ujęte w ustawie budżetowej na rok 2018, przyznane zostały Lubelskiemu
Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umów
zawartych pomiędzy NFZ w Wojewodą Lubelskim na finansowanie medycznych
czynności ratunkowych na terenie województwa lubelskiego, zgodnie z art. 49 ust. 3
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2195 z póżn. zm.).
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 11.291.281,35 zł
wynikała ze:
1. zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa
poz. 44 o łączną kwotę 5.845.368 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.27.2018.MF.179 z dnia 9 lutego
2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lutego
2018 r. - kwota 2.922.684 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.38.2018.MF.646 z dnia 22
marca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 79 Wojewody Lubelskiego z dnia 3
kwietnia 2018 r. - kwota 2.922.684 zł,
z przeznaczeniem na sfinansowanie od stycznia do marca i od kwietnia do czerwca
2018 r. podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych,
pielęgniarek i położnych u podwykonawców i dyspozytorów medycznych.
2. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 5.445.913,35 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 262 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lipca 2018 r. kwota 1.945.080 zł,
 decyzją budżetową Nr 545 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2018 r. kwota 3.157.296 zł,
 decyzją budżetową Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r.
-kwota 343.537,35 zł,
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z przeznaczeniem na sfinansowanie w okresie od lipca do sierpnia 2018 r. oraz od
października do grudnia 2018 r. podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych,
ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych u podwykonawców i dyspozytorów
medycznych, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85156, § 2110.
Omówienie wydatków
W 2018 r. na terenie województwa lubelskiego zaplanowano działanie 89 zespołów
ratownictwa medycznego. Na koniec 2018 br. funkcjonowały 32 specjalistyczne
i 57 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.
Dotacja w kwocie 124.009.990,16 zł została przekazana na:
 finansowanie zadań ratownictwa medycznego z uwzględnieniem kosztów
funkcjonowania
stanowisk
dyspozytorów
medycznych
–
kwota
111.284.754,68 zł,
 koszty funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego – kwota
3.446.077,64 zł,
 finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez ratowników
medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego oraz
dyspozytorów medycznych – kwota 9.177.561,52 zł,
 finansowanie świadczeń dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na
podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego – kwota
101.596,32 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.612.291,19 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 1.602.163,19 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 10.128 zł.
Niepełne wykorzystanie dotacji wynika ze zmian dotyczących przekwalifikowania
zespołów specjalistycznych na podstawowe oraz – w przypadku kosztów
funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego, wynikających z rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 ze zm.) –
z powodu wystawienia przez świadczeniodawców rachunków niższych niż zakładano.
Mniejsze niż wynika z upływu czasu wydatkowanie środków wynika z faktycznego
rozliczenia wynagrodzeń przez jednostki realizujące czynności w zakresie ratownictwa
medycznego na podstawie aktualnego stanu etatów w poszczególnych okresach
rozliczeniowych.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 44
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 44 w kwocie 5.845.368 zł przekazane dla
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń
dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych, zatrudnionych
u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w okresie styczeń – czerwiec 2018 r.
zostały wykorzystane w kwocie 5.063.751,48 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 781.616,52 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostkę – 771.488,52 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 10.128 zł.
Mniejsze niż wynika z upływu czasu wydatkowanie środków wynika z faktycznego
rozliczenia wynagrodzeń przez jednostki realizujące czynności w zakresie ratownictwa
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medycznego na podstawie aktualnego stanu etatów w poszczególnych okresach
rozliczeniowych.
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rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.700.000 zł
wykonanie: 2.687.661,12 zł, tj. 99,54% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 2.700.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego, z tego:
 o kwotę 200.000 zł decyzją Nr 194 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca
2018 r. z przeznaczeniem dla:
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie – na
dofinansowanie zadania pn. „Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz
z wyposażeniem” – kwota 100.000 zł,
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup
aparatu do znieczulania dla szpitalnego oddziału ratunkowego” – kwota
100.000 zł,
 o kwotę 2.100.000 zł decyzją Nr 200 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca
2018 r. z przeznaczeniem dla:
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim – na dofinansowanie zadania pn. „Zakup karetki
pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Janowie
Lubelskim” – 400.000 zł,
 Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie - na dofinansowanie
zadania pn. „Zakup 4 karetek na potrzeby Stacji Ratownictwa Medycznego
SP ZOZ w Chełmie z wyposażeniem” – 1.700.000 zł,
 o kwotę 400.000 zł decyzją Nr 220 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 czerwca
2018 r. z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie zadania pn. “Zakup karetki wraz
z wyposażeniem medycznym na potrzeby SPZOZ w Puławach”.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
W 2018 r., środki pochodzące z rezerwy Wojewody Lubelskiego w kwocie
2.700.000 zł przeznaczone zostały na zakup 7 karetek pogotowia ratunkowego wraz
z wyposażeniem medycznym oraz zakup 1 aparatu do znieczulania na obszarze
województwa lubelskiego.
W 2018 roku dotacja została wykorzystana w kwocie 2.687.661,12 zł na
dofinansowanie zadań realizowanych przez:
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na zadanie
„Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem” – kwota
100.000 zł,
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 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SPZOZ w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatu do
znieczulania dla szpitalnego oddziału ratunkowego” – kwota 97.955,68 zł,
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie
Lubelskim – na dofinansowanie zadania pn. „Zakup karetki pogotowia
ratunkowego wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim” –
400.000 zł,
 Stację Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie - na dofinansowanie
zadania pn. „Zakup 4 karetek na potrzeby Stacji Ratownictwa Medycznego
SP ZOZ w Chełmie z wyposażeniem” – 1.697.443,99 zł,
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach na
dofinansowanie zadania pn. “Zakup karetki wraz z wyposażeniem
medycznym na potrzeby SPZOZ w Puławach” – kwota 392.261,45 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 12.338,88 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu z uwagi na oszczędności poprzetargowe.
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rozdział 85144 – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego
plan wg ustawy budżetowej: 130.000 zł
plan po zmianach: 132.000 zł
wykonanie: 131.968,48 zł, tj. 99,98% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 130.000 zł
plan po zmianach: 132.000 zł
wykonanie: 131.968,48 zł, tj. 99,98% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 2.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 9 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS7.4143.3.99.2018.MF.2046 z dnia 2 lipca 2018 r. wprowadzoną
decyzją Nr 249 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego oraz Systemem
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie
lubelskim.
Omówienie wydatków
Środki zaplanowane w kwocie 132.000 zł, zostały wykorzystane w kwocie
131.968,48 zł na realizację zadań Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego.
Powyższe środki w 2018 roku zostały wydatkowane na:
 wynagrodzenie członków KSC – 2 etaty – kwota 91.737,54 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 7.241,63 zł,
 pochodnie od wynagrodzeń – kwota 19.409,46 zł,
 pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,
podróże służbowe, szkolenia członków KSC, ubezpieczenie samochodu
służbowego SWDPRM, odpis na ZFŚS) – kwota 13.579,85 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 31,52 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 9
Środki pochodzące z rezerwy celowej w kwocie 2.000 zł zostały wykorzystane
w całości na zakup paliwa do samochodu służbowego.

374

rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie HIV/AIDS
plan wg ustawy budżetowej: 41.000 zł
plan po zmianach: 41.000 zł
wykonanie: 29.230 zł, tj. 71,29% planu
Dotacje
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan wg ustawy budżetowej: 41.000 zł
plan po zmianach: 18.245 zł
wykonanie: 6.475 zł, tj. 35,49% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zmniejszenia planu o
kwotę 22.755 zł, decyzją budżetową Nr 397 Wojewody Lubelskiego z dnia
19 września 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85152, § 2830.
Zgodnie z „Krajowym Programem Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad
Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS”, wojewodowie włączają się w realizację zadań
w zakresie profilaktyki HIV i na rzecz nosicieli wirusa HIV, poprzez m. in.:
 edukację różnych grup społecznych i zawodowych (służby mundurowe,
administracja samorządowa, studenci kierunków pedagogicznych),
 podnoszenie ogólnej świadomości dotyczącej problematyki HIV i AIDS oraz
propagowanie profilaktyki HIV, po przez organizację imprez tematycznych,
 tworzenie punktów anonimowych badań w kierunku zakażenia HIV,
 wspieranie programów leczenia substytucyjnego,
 monitorowanie istniejącego systemu poradnictwa przed i po teście,
 doskonalenie systemu opieki medycznej nad osobami żyjącymi z HIV
i chorymi na AIDS.
Omówienie wydatków
Powyższe środki w kwocie 6.475 zł wykorzystane zostały przez stowarzyszenia na
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań wynikających
z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021 oraz współpracę z Krajowym
Centrum ds. AIDS i podmiotami prowadzącymi działalność w przedmiotowym
zakresie na terenie województwa lubelskiego. Środki finansowe zostały przyznane
organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert oraz zgodnie
z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Lubelskim a stowarzyszeniami na
realizację zadań publicznych poprzez wspieranie działań profilaktycznych w zakresie
problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do mieszkańców województwa
lubelskiego.
Środki na ww. zadanie zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Lublinie - kwota 6.475 zł.
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Niewykorzystane środki w kwocie 11.770 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu, w związku z tym, iż w drodze otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego oferty złożyło 2 oferentów, z których jeden nie spełniał
wymogów formalnych. Z uwagi na małą liczbę oferentów nie rozdysponowano całej
kwoty dotacji przewidzianej na realizację zadania.
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 22.755 zł
wykonanie: 22.755 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 22.755 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 397 Wojewody lubelskiego z dnia
19 września 2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85152, § 2820.
Omówienie wydatków
Powyższe środki w kwocie 22.755 zł wykorzystane zostały w całości przez jednostki
niezaliczane do sektora finansów publicznych na prowadzenie spraw związanych
z wykonywaniem zadań wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata
2017-2021 oraz współpracę z Krajowym Centrum ds. AIDS i podmiotami
prowadzącymi działalność w przedmiotowym zakresie na terenie województwa
lubelskiego. Środki finansowe zostały przyznane organizacjom pozarządowym
w drodze otwartego konkursu ofert oraz zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy
Wojewodą Lubelskim a jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych
na realizację zadań publicznych poprzez:
 wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS
poprzez edukację skierowaną do mieszkańców województwa lubelskiego.
Środki na ww. zadanie zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Lublinie - kwota 10.880 zł.
 wspieranie
działalności
punktów
konsultacyjno-diagnostycznych,
funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego, prowadzących anonimowe
i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po
teście.
Środki na ww. zadanie zostały wykorzystane przez Katolickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, w Lublinie – kwota 11.875 zł.
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rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
plan wg ustawy budżetowej: 57.345.000 zł
plan po zmianach: 50.850.154 zł
wykonanie: 50.556.405,87zł, tj. 99,42% planu
Środki w ww. rozdziale przeznaczone zostały na finansowanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu: osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku lub
stypendium, za dzieci przebywające w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczowychowawczych lub w domach pomocy społecznej. Składka opłacana jest również
za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów
o systemie oświaty.
Dotacje
§ 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 57.323.000 zł
plan po zmianach: 50.835.154 zł
wykonanie: 50.542.794,27 zł, tj. 99,42% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 6.487.846 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego, z tego:
 decyzją budżetową Nr 262 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lipca 2018 r. –
kwota 1.945.080 zł,
 decyzją budżetową Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. –
kwota 343.537,35 zł,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85141, § 2840, z przeznaczeniem na
sfinansowanie w okresie od lipca do sierpnia 2018 r. oraz od października do grudnia
2018 r. podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, ratowników
medycznych, pielęgniarek i położnych u podwykonawców i dyspozytorów
medycznych,
 decyzją budżetową Nr 545 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85141, § 2840, z przeznaczeniem na
sfinansowanie w okresie od października do grudnia 2018 r. podwyżek
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych,
pielęgniarek i położnych u podwykonawców i dyspozytorów medycznych oraz
świadczenia dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie
umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego – kwota 3.157.296 zł,
 decyzją budżetową Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r.
o łączną kwotę 1.009.222,65 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków
bieżących – kwota 1.004.922,65 zł oraz w rozdziale 85195, § 2010 – kwota
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4.300 zł z przeznaczeniem dla UM Lublin na finansowanie kosztów wydawania
przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
spełniających kryteria dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
 decyzją budżetową Nr 567 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zwiększeniem wydatków będących w dyspozycji Wydziału
Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie –
kwota 32.710 zł.
Omówienie wydatków
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub
stypendium
Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 7, a także art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na
2018 r. w kwocie 50.039.410,96 zł, finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium.
Z powyższej dotacji opłacono 856.107 składek za bezrobotnych.
Składki za dzieci, uczniów przebywających w placówce pełniącej funkcje
resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub domu pomocy społecznej
Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 4 w związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) ze środków pochodzących
z ustawy budżetowej na 2018 r. w wysokości 503.383,31 zł, finansowano składki na
ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje
resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej,
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
W ramach dotacji opłacono 10.434 składek.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 292.359,73 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 272.189,80 zł,
 środki zwrócone przez jednostki – 20.169,93 zł.
Główną przyczyną niewykorzystania środków było przeszacowanie potrzeb względem
wydatków oraz zmniejszenie liczby uprawnionych osób za które opłacano składki.
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§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 22.000 zł
plan po zmianach: 15.000 zł
wykonanie: 13.611,60 zł, tj. 90,74% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 7.000 zł wynikała ze
zmniejszenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 564 z dnia
13 listopada 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85195, § 2010
z przeznaczeniem dla UM Lublin na finansowanie kosztów wydawania przez gminy
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających
kryteria dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, w oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 4 w związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) ze środków pochodzących
z ustawy budżetowej na 2018 r. finansowane były składki na ubezpieczenie zdrowotne
za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie
oświaty nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
W 2018 r. jednostki oświaty wydatkowały środki w wysokości 13.611,60 zł na
ubezpieczenie zdrowotne, opłacając 282 składek.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.388,40 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 1.168 zł,
 środki zwrócone przez jednostki – 220,40 zł.
Przyczyną niewykorzystania środków było przeszacowanie potrzeb względem
wydatków oraz zmniejszenie liczby uprawnionych osób za które opłacano składki.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 1.037.632,65 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada
2018 r. w planie będącym w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (pochodzącym
ze zmniejszenia środków na finansowanie składek na ubezpieczenie
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zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) z jednoczesnym
zmniejszeniem § 2110 – kwota 1.004.922,65 zł,
 decyzją budżetową Nr 567 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada
2018 r. w planie wydatków będącym w dyspozycji Wydziału Finansów
i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
z jednoczesnym zmniejszeniem § 2110 – kwota 32.710 zł,
2. zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 1.037.632,65 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 598 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 listopada 2018
r. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85133, wydatków bieżących
będących w dyspozycji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Lublinie – kwota 30.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 613 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 listopada
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85132, wydatków
inwestycyjnych będących w dyspozycji Lubelskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z przeznaczeniem dla
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie na zakup
zestawu sond do miernika NBM 550 – kwota 79.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 614 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85132, wydatków
inwestycyjnych będących w dyspozycji Lubelskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z przeznaczeniem dla
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie na zakup
zestawów spektrometrycznych promieniowania gamma – kwota 80.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 614 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada
2018 r. o łączną kwotę 78.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale
85132, wydatków inwestycyjnych będących w dyspozycji Lubelskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
z przeznaczeniem dla:
 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie na zakup
wagi laboratoryjnej półmikroanalitycznej (1 szt.) – kwota 35.000 zł,
 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie na zakup
miernika z modułem analizy FFT pola E/M i dodatkowymi opcjami
rozszerzającymi (1 szt.) – 43.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 634 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 listopada
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem wydatków inwestycyjnych będących
w dyspozycji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Lublinie z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów osobowych –
98.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 665 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia
2018 r. o łączną kwotę 672.632,65 zł z jednoczesnym zwiększeniem
w rozdziale 85132, wydatków bieżących będących w dyspozycji
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie z przeznaczeniem dla Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych w Lublinie -kwota 672.632,65 zł.
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rozdział 85195 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 1.336.000 zł
plan po zmianach: 1.185.950 zł
wykonanie: 1.084.412,08 zł, tj. 91,44% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
plan wg ustawy budżetowej: 66.000 zł
plan po zmianach: 77.300 zł
wykonanie: 76.082,25 zł, tj. 98,42% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 11.300 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 564 z dnia 13
listopada 2018 r. z przeznaczeniem dla UM Lublin na finansowanie kosztów
wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85156.
Omówienie wydatków
Dotację w 2018 roku w kwocie 76.082,25 zł przekazano do 15 gmin na sfinansowanie
kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 j.t. ze zm.).
Gminy wykorzystały środki na wydanie 947 decyzji, przeciętny koszt wydania
1 decyzji wyniósł 80,34 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.217,75 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostki - 417,75 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 800 zł.
Przyczyną niewykorzystania środków było wydanie mniejszej liczby decyzji niż
zaplanowano.
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§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 117.000 zł
plan po zmianach: 117.000 zł
wykonanie: 82.900,59 zł, tj. 70,86 % planu
W roku 2018 środki w wysokości 117.000 zł przeznaczone dla samorządu
województwa wykorzystane zostały w kwocie 82.900,59 zł na realizację
następujących zadań:
a) sprawowanie nadzoru nad medycyną transportu – art. 80 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2017, poz. 978 j. t.) kwota 23.625,52 zł – środki wydatkowano na wynagrodzenie lekarza
upoważnionego
przez
Marszałka
Województwa
Lubelskiego
do
przeprowadzania kontroli z zakresie medycyny transportu. Na podstawie
harmonogramu kontroli na 2018 r. przeprowadzono 32 kontroli lekarzy
orzekających w zakresie medycyny transportu, z czego wydano 9 zaleceń
pokontrolnych oraz dokonano 1 wykreślenia z ewidencji lekarzy.
b) sprawowanie nadzoru nad psychologią transportu - art. 88 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – kwota 30.232,87 zł – środki
wydatkowano na wynagrodzenia pracownika ds. kontroli z zakresu psychologii
transportu. W 2018 roku zrealizowano 28 kontroli. Wobec 17 przedsiębiorców
wystosowano łącznie 67 zaleceń pokontrolnych. Zakres kontroli obejmował
sprawdzenie zasad oraz metodyki prowadzonych badań psychologicznych,
prowadzonej dokumentacji, wydanych orzeczeń, warunków lokalowych oraz
sposobu przeprowadzenia badań psychologicznych, w tym pobierania opłat za
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 937). Niewykorzystane środki z dotacji powstały
w wyniku zwolnień lekarskich pracownika.
c) finansowanie transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego - art. 46 ust. 2b
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U
z 2018, poz. 1878 j.t.) – kwota 21.412,20 zł - środki wydatkowano na
wynagrodzenia pracownika ds. kontroli z zakresu medycyny transportu. W
2018 roku zlecono 33 transporty osób chorych do szpitala psychiatrycznego bez
zgody osoby chorej. Transport osoby chorej do szpitala psychiatrycznego bez
jej zgody jest zdarzeniem losowym, dlatego związane z jego realizacją koszty
nie są możliwe do dokładnego zaplanowania.
d) ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - art. 18 ust 10 pkt.
2 oraz art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu
bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U.
z 2012, poz. 740) – kwota 7.630 zł. Zadanie realizuje lekarz psychiatra –
upoważniony przez Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2018 r.
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dokonano 109 ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.
Zastosowanie przymusu bezpośredniego jest zdarzeniem losowym i ma miejsce
w szczególnych okolicznościach, dlatego też związane z tym koszty nie są
możliwe do oszacowania na etapie planowania.
Niewykorzystane środki w kwocie 34.099,41 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
Przyczyny niepełnego wykorzystania środków:
 absencja chorobowa psychologa kontrolującego pracownie psychologiczne,
 brak kontroli doraźnych przez lekarzy orzekających w zakresie medycyny
transportu,
 trudności w precyzyjnym oszacowaniu ilości zdarzeń losowych.
§ 3050 – Zasądzone renty
plan wg ustawy budżetowej: 389.000 zł
plan po zmianach: 389.000 zł
wykonanie: 374.931,72 zł, tj. 96,38 % planu
Omówienie wydatków
Środki powyższe, zaplanowane zostały na sfinansowanie wydatków ponoszonych
przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy
ponieśli szkody podczas leczenia przed 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych
jednostkach budżetowych ochrony zdrowia.
Ujętą w planie kwotę 389.000 zł wykorzystano w 2018 roku w wysokości
374.931,72 zł na wypłatę 38 rent odszkodowawczych zasądzonych prawomocnymi
wyrokami sądowymi w tym 1 renta płatna kwartalnie. W listopadzie liczba rent uległa
zmniejszeniu do 37 osób w wyniku śmierci świadczeniobiorcy.
Niewykorzystane środki w kwocie 14.068,28 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu. Mniejsze wykonanie środków w stosunku do planu wynika z braku
nowych prawomocnych wyroków sądowych przyznających renty oraz śmierci
świadczeniobiorcy.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 764.000 zł
plan po zmianach: 602.650 zł
wykonanie: 550.497,52 zł, tj. 91,35 % planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1. zmniejszenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 161.350 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 665 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 grudnia
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85132, wydatków
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bieżących będących w dyspozycji Lubelskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z przeznaczeniem dla
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie – kwota
35.367,35 zł,
 decyzją budżetową Nr 677 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018
r. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 75011, wydatków bieżących
będących w dyspozycji Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na uregulowanie
zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie,
sygnatura akt IX GC 544/16 – kwota 125.982,65 zł.
Omówienie wydatków
Środki w kwocie 550.497,52 zł zostały wykorzystane na finansowanie:
1. Powoływanych przez Wojewodę konsultantów wojewódzkich (stosownie do
postanowień art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach
w ochronie zdrowia - Dz. U. z 2017 r., poz. 890 t. j.) oraz Naczelnego Lekarza
Uzdrowiska, który sprawuje nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.
W ramach funduszu wynagrodzeń bezosobowych w 2018 r., środki w kwocie
460.290,54 zł wykorzystano na:
 wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich – 405.727 zł,
 wynagrodzenie Naczelnego Lekarza Uzdrowiska – 51.600 zł,
 pochodne od wynagrodzeń – 2.963,54 zł
2. Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powołanej
w styczniu 2012 r. przez Wojewodę Lubelskiego. Komisja ma przede wszystkim
umożliwić pacjentom, ich prawnym opiekunom lub spadkobiercom pozasądowe
dochodzenie roszczeń za zaistniałe błędy medyczne. Postępowanie przed
Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190
t.j.), mających miejsce po 1 stycznia 2012 r.
W 2018 r. środki w kwocie 90.206,98 zł wydatkowano na:
 wynagrodzenia bezosobowe, z tego:
 wynagrodzenia członków komisji ds. zdarzeń medycznych – 77.960 zł,
 wynagrodzenia za opinie biegłych – 3.650 zł,
 zwrot kosztów dojazdu członków komisji – 8.596,98 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 52.152,48 zł stanowią środki nieprzekazane
do wysokości planu.
Niższe wykonanie wynika z nieterminowego składania dokumentów niezbędnych do
rozliczeń oraz zwolnień od płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz
Pracy członków Komisji oraz wakatów na stanowiskach konsultantów wojewódzkich.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. dziale
851 – Ochrona zdrowia
W 2018 r., podobnie jak w 2017 r., finansowano działalność Inspekcji Sanitarnej oraz
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Lublinie, przekazywano dotacje
dla Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Lublinie w celu zapewnienia finansowania medycznych czynności ratunkowych
realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego na terenie województwa
lubelskiego, renty zasądzone na rzecz pacjentów, działalność powoływanych przez
Wojewodę konsultantów wojewódzkich. Ponadto przekazywano do urzędu
marszałkowskiego dotacje na realizację zadań zleconych dotyczących m.in. nadzoru
nadzór nad prawidłowością orzeczeń z zakresu medycyny transportu oraz prowadzenia
badań psychologicznych dla kierowców, pokrycie kosztów transportu pacjentów do
szpitala psychiatrycznego, ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez lekarza specjalistę w dziedzinie
psychiatrii. Ponadto finansowano koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, realizowano zadania w zakresie
zapobiegania i zwalczania AIDS.
W 2018 r. zostały przekazane dotacje celowe z budżetu państwa na ratownictwo
medyczne z przeznaczeniem na zakup 7 karetek pogotowia ratunkowego wraz
z wyposażeniem medycznym oraz zakup 1 aparatu do znieczulania na obszarze
województwa lubelskiego.
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Dział 852 - Pomoc społeczna
plan wg ustawy budżetowej: 239.300.000 zł
plan po zmianach: 274.469.733,05 zł
wykonanie: 261.282.534,48 zł, tj. 95,20% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 35.169.733,05 zł
wynika ze zwiększeń:
1. decyzją Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę
34.579.733,05 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 14 o kwotę 45.430 zł, z przeznaczeniem na realizację
zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na
lata 2014-2020.”,
 z rezerwy celowej poz. 24 o kwotę 829.315,05 zł, z przeznaczeniem na
uzupełnienie wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych,
 z rezerwy celowej poz. 25 o kwotę 26.059.393 zł, z tego:
 z przeznaczeniem na zasiłki celowe oraz udzielanie schronienia oraz
zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym
udzielono zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kwota
148.360 zł,
 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.393.177 zł,
 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – kwota 2.515.029 zł,
 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– kwota 374.743 zł,
 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy
społecznej – kwota 1.538.000 zł,
 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota
17.069.484 zł,
 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – kwota
3.020.600 zł,
 z rezerwy celowej poz. 27 o kwotę 2.266.706 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”,
 z rezerwy celowej poz. 28 o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację
zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
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 z rezerwy celowej poz. 33 o łączną kwotę 2.988.836 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem”,
 z rezerwy celowej poz. 55 o łączną kwotę 2.320.053 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „SENIOR+” na
lata 2015-2020,
2. decyzją Ministra Finansów, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, o kwotę
590.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków transportu dostosowanych do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco:
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rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
plan wg ustawy budżetowej: 46.775.000 zł
plan po zmianach: 48.333.000 zł
wykonanie: 48.326.000 zł, tj. 99,99% planu
Dotacje
§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 46.775.000 zł
plan po zmianach: 48.333.000 zł
wykonanie: 48.326.000 zł, tj. 99,99% planu
Powyższa dotacja jest uzupełnieniem środków własnych powiatu na prowadzenie
domów pomocy społecznej, zgodnie z art. 19, pkt 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.558.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
1. z rezerwy celowej poz. 25 o łączną kwotę 1.538.000 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.279.2018.MF.2106 z dnia
9 lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 296 Wojewody
Lubelskiego z dnia 30 lipca 2018 r. – kwota 1.223.000 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.626.2018.MF.4327 z dnia
13 października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 514 Wojewody
Lubelskiego z dnia 26 października 2018 r., – kwota 315.000 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy
społecznej,
2. decyzją budżetową Nr 623 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2018 r.,
w planie dotacji Powiatu Łukowskiego przeznaczonym dla DPS w Łukowie,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85214, § 2030 – kwota 20.000 zł.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 48.333.000 zł, wykorzystane zostały
w kwocie 48.326.000 zł na dofinansowanie utrzymania mieszkańców 43 domów
pomocy społecznej w 17 powiatach. Dofinansowanie dotyczy osób umieszczonych w
tych domach przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub posiadających skierowania wydane
przed dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Zgodnie z art. 87
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. j.t. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) dotacja naliczana jest w oparciu o liczbę
mieszkańców dps w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji. Według stanu na
dzień 31 grudnia 2018 r. w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie
województwa lubelskiego przebywało 1.528 mieszkańców.
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Niewykorzystane środki w kwocie 7.000 zł stanowią środki zwrócone przez powiat
łukowski. Dotacja przeznaczona była dla DPS w Woli Gułowskiej, który prowadzony
jest na zlecenie powiatu łukowskiego na podstawie otwartego konkursu ofert.
W ogłoszonym konkursie jak i zawartej w jego wyniku umowie nie przewidziano
możliwości zwiększenia wysokości dotacji na prowadzenie domu pomocy społecznej.
W związku z tym środki zostały zwrócone.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25 zaplanowane w wysokości 1.538.000 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 1.531.000 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności
domów pomocy społecznej dla 14 powiatów, z tego:
 powiat bialski – plan: 114.800 zł, wykonanie: 114.800 zł,
 powiat biłgorajski – plan: 25.000 zł, wykonanie: 25.000 zł,
 powiat chełmski – plan: 200.000 zł, wykonanie: 200.000 zł,
 powiat janowski – plan: 45.000 zł, wykonanie: 45.000 zł,
 powiat krasnostawski – plan: 95.000 zł, wykonanie: 95.000 zł,
 powiat kraśnicki – plan: 121.000 zł, wykonanie: 121.000 zł,
 powiat lubartowski – plan: 15.000 zł, wykonanie: 55.000 zł,
 powiat lubelski – plan: 296.200 zł, wykonanie: 296.200 zł,
 powiat łukowski – plan: 312.000 zł, wykonanie: 305.000 zł,
 powiat parczewski – plan: 30.000 zł, wykonanie: 30.000 zł,
 powiat świdnicki – plan: 150.000 zł, wykonanie: 150.000 zł,
 powiat tomaszowski – plan: 30.000 zł, wykonanie: 30.000 zł,
 powiat włodawski – plan: 15.000 zł, wykonanie: 15.000 zł,
 miasto na prawach powiatu Lublin – plan: 89.000 zł, wykonanie: 89.000 zł.
Dofinansowanie dotyczy osób umieszczonych w tych domach przed dniem 1 stycznia
2004 r. lub posiadających skierowania wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r.,
zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększenie wydatków
dokonane zostało w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
Zwrotu w wysokości 7.000,00 zł dokonał powiat łukowski. Dotacja przeznaczona była
dla DPS w Woli Gułowskiej, który prowadzony jest na zlecenie powiatu łukowskiego
na podstawie otwartego konkursu ofert. W ogłoszonym konkursie jak i zawartej
w jego wyniku umowie nie przewidziano możliwości zwiększenia wysokości dotacji
na prowadzenie domu pomocy społecznej. W związku z tym środki zostały zwrócone.
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rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
plan wg ustawy budżetowej: 37.147.000 zł
plan po zmianach: 41.853.295,80 zł
wykonanie: 41.600.454,77 zł, tj. 99,40% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 19.039.000 zł
plan po zmianach: 20.913.677 zł
wykonanie: 20.889.037,33 zł, tj. 99,88% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.874.677 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
1. z rezerw celowych budżetu państwa, o łączną kwotę 1.754.063 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 25, o łączną kwotę 687.999 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.233.2018.MF.1441 z dnia
28 maja 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 176 Wojewody
Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2018 r., na realizację bieżących zadań
z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota
166.071 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.555.2018.MF.3810 z dnia
11 października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 479
Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121
ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości
250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2018 – kwota 7.850 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.636.2018.MF.4504 z dnia
13 października 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 533
Wojewody Lubelskiego z dnia 5 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – kwota 514.078 zł,
 z rezerwy celowej poz. 33, o łączną kwotę 1.066.064 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.90.2018.MF.478 z dnia
20 marca 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 60 Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 marca 2018 r. dla Gminy Milejów – kwota
174.984 zł,
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 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.96.2018.MF.538 z dnia
20 marca 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 66 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 marca 2018 r. – kwota 367.080 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.367.2018.MF.2498 z dnia
8 sierpnia 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 329
Wojewody Lubelskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. – kwota 394.440 zł,
z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji
rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust.
1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku
z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego
uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. z 2016
r., poz. 1250),
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/ MF/FS4.4143.3.248.2018.MF.1484
z dnia 28 maja 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 177
Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2018 r., z przeznaczeniem na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5
ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2 wynikającym
z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
(M. P. z 2016 r., poz. 1250) – kwota 129.560 zł,
3. decyzją budżetową Nr 579 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
z przeznaczeniem dla jst, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85228, §
2010 – kwota 120.614 zł.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 20.913.677 zł, wykorzystane zostały
w kwocie 20.889.037,33 zł na finansowanie 31 gminnych ośrodków wsparcia, dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy, zgodnie
z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). W 2018 r. z usług środowiskowych domów
samopomocy o zasięgu gminnym korzystało miesięcznie średnio 1.112 osób.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 24.639,67 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 24.638,47 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 1,20 zł.
Powodem niepełnego wykorzystania środków były oszczędności związane z bieżącym
funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, mniejszą liczbą osób ze spektrum autyzmu i
niepełnosprawnościami sprzężonymi za którą można było wykorzystać zwiększoną
dotację oraz niższą kwotą przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł dla
pracowników socjalnych.
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Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
Środki z rezerwy celowej poz. 25, w wysokości 687.999 zł wykorzystane zostały
w kwocie 686.729,55 zł na:
 finansowanie bieżącej działalności gminnych ośrodków wsparcia, dla osób
z zaburzeniami psychicznymi związaną ze standaryzacją usług
w środowiskowych domach samopomocy, w tym na zakup potrzebnego sprzętu
oraz remonty – kwota 166.058,85 zł,
 bieżącą działalność gminnych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w związku ze zwiększeniem kwoty miesięcznej dotacji na
jednego uczestnika, ze względu na wzrost kryterium dochodowego – kwota
513.991,18 zł,
 realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – kwota 6.679,52 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.269,45 zł stanowią środki zwrócone przez jst.
Powodem zwrotu środków były oszczędności powstałe podczas realizacji zadania
związanego z zakupami, oszczędności wynikające z realizacji planu wypłaty
wynagrodzeń oraz z przebywania pracowników socjalnych na zwolnieniach lekarskich
oraz rozwiązania umów z pracownikami socjalnymi.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 33
Środki z rezerwy celowej poz. 33 zaplanowane w wysokości 1.066.064 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 1.044.763,19 zł, i przeznaczone na finansowanie:
 10 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Filii Środowiskowego
Domu Samopomocy w Milejowie – kwota 174.984 zł,
 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku
z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stosownie do
art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
na zwiększenie do 30% miesięcznej kwoty dotacji na uczestników
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy
uczęszczają do środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Bieżące wydatki w ramach zwiększonej dotacji obejmowały
głównie: zakup materiałów i wyposażenia do terapii, umowy cywilno-prawne
z terapeutami, zwiększenie wynagrodzeń lub dodatki dla terapeutów
zajmujących się ww. osobami oraz szkolenia – kwota 740.619,99 zł,
 w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
gminnych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na
utworzenie 14 nowych miejsc i ich utrzymanie dla osób ze spektrum autyzmu
i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz na wykonanie prac remontowych
i zakup wyposażenia – kwota 129.159,20 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 21.300,81 zł stanowią środki zwrócone przez jst.
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Powodem zwrotu środków były oszczędności powstałe podczas realizacji zakupów
oraz brak możliwości wykorzystania dotacji z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę
osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz oszczędności
w ramach realizacji zadania.
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 9.344 zł
wykonanie: 8.587 zł, tj. 91,90% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 9.344 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 25, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS4.4143.3.555.2018.MF.3810 z dnia 11 października 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 479 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy
o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego
pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy poz. 25
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25 w wysokości 9.344 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 8.587 zł na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę comiesięcznego
dodatku do wynagrodzeń dla 3 pracowników socjalnych, świadczących pracę
w środowiskowych domach samopomocy.
Niewykorzystane środki w kwocie 757 zł stanowią środki zwrócone przez jst.
Przyczyną niepełnego wykorzystania środków było pozostawanie niektórych osób
uprawnionych na zwolnieniach lekarskich.
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 18.108.000 zł
plan po zmianach: 19.858.109,80 zł
wykonanie: 19.752.853,09 zł, tj. 99,47% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.750.109,80 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę
1.734.595 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 25, o łączną kwotę 589.673 zł, z tego:
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 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.233.2018.MF.1441 z dnia
28 maja 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 176 Wojewody
Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2018 r., na realizację bieżących zadań
z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota
95.644 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.555.2018.MF.3810 z dnia
11 października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 479
Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121
ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości
250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2018 – kwota 9.960 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.636.2018.MF.4504 z dnia
13 października 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 533
Wojewody Lubelskiego z dnia 5 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – kwota 484.069 zł,
 z rezerwy celowej poz. 33, o łączną kwotę 1.144.922 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.96.2018.MF.538 z dnia
20 marca 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 66 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 marca 2018 r. – kwota 501.600 zł,
 decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.367.2018.MF.2498 z dnia
8 sierpnia 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 329
Wojewody Lubelskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. – kwota 503.880 zł,
z przeznaczeniem dla powiatów na realizację bieżących zadań z zakresu
administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1
pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
(M. P. z 2016 r., poz. 1250),
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/ MF/FS4.4143.3.248.2018.MF.1484
z dnia 28 maja 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 177
Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5
ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2 wynikającym
z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
(M. P. z 2016 r., poz. 1250) oraz na dofinasowanie mieszkań
chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy
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społecznej, w związku z działaniem 4.7 wynikającym z ww. Programu –
kwota 139.442 zł,
2. zwiększenia planu o kwotę 74.364,80 zł, decyzją budżetową Nr 579 Wojewody
Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem planu
w rozdziale 85213, § 2010 oraz rozdziale 85228, § 2010,
3. zmniejszenia planu o łączną kwotę 58.850 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 264 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 6410 – kwota 41.250 zł,
 decyzją budżetową Nr 404 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 września 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 6310 – kwota 17.600 zł.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 19.858.109,80 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 19.752.853,09 zł na bieżące utrzymanie 25
powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (liczba
miejsc - 1.021) oraz 4 klubów samopomocy (liczba miejsc - 75), zgodnie z art. 20 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2018 r. poz.
1508 z późn. zm.). W 2018 r. z usług środowiskowych domów samopomocy o zasięgu
powiatowym korzystało 1.202 osoby.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 105.256,71 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 96.136,01 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 9.120,70 zł.
Niepełne wykorzystanie środków wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób
przebywających w ośrodkach, oszczędnościami w wynagrodzeniach i pochodnych od
wynagrodzeń z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz
ostatecznego rozliczenia zadania.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
Środki z rezerwy celowej poz. 25 zaplanowane w wysokości 589.673 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 586.320,69 zł na:
 bieżącą działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi związaną ze standaryzacją usług w środowiskowych domach
samopomocy. Dotacja przeznaczona była dla 3 powiatów na zakup potrzebnego
sprzętu, remonty oraz uruchomienie 5 nowych miejsc w klubie samopomocy od
IX 2018 r. – kwota 95.643,60 zł,
 bieżącą działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w związku ze zwiększeniem kwoty miesięcznej dotacji na
jednego uczestnika ze względu na wzrost kryterium dochodowego – kwota
480.772,92 zł,
 realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – kwota 9.904,17 zł.
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Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.352,31 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 3.351,61 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 0,70 zł.
Niepełne wykorzystanie środków wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty,
oszczędności z realizacji planu wypłaty wynagrodzeń oraz przebywania pracowników
socjalnych na zwolnieniach lekarskich.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 33
Środki z rezerwy celowej poz. 33 zaplanowane w wysokości 1.144.922 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 1.110.326,28 zł, przez 12 powiatów na finansowanie:
 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku
z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z art.
51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na
zwiększenie do 30% miesięcznej kwoty dotacji na uczestników
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy
uczęszczają do środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Bieżące wydatki w ramach zwiększonej dotacji obejmowały
głównie: zakup materiałów i wyposażenia do terapii, umowy cywilno-prawne
z terapeutami, zwiększenie wynagrodzeń lub dodatki dla terapeutów
zajmujących się ww. osobami oraz szkolenia – kwota 970.884,28 zł,
 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie
nowych miejsc i ich utrzymanie W 2018 r. w ramach powyższej rezerwy
utworzono 15 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami
sprzężonymi w ramach istniejących domów. Poza tym, środki przeznaczone
zostały na zakup potrzebnego sprzętu oraz remonty – kwota 139.442 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 34.595,72 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 25.475,72 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 9.120 zł.
Niepełne wykorzystanie środków wynikało z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę
osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz oszczędności
wynikających z niższych kosztów niż pierwotnie zakładano.
§ 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 40.000 zł
wykonanie: 36.202,82 zł, tj. 90,51% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 40.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.117.2018.MF.740 z dnia 29 marca 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 135 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja
2018 r. dla Powiatu Zamojskiego na realizację bieżących zadań własnych,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 19 pkt 11 ustawy
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o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z Programu
Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego uchwałą nr 160 Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M. P., poz. 1250).
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 33
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 33 w wysokości 40.000 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 36.202,82 zł, na dofinansowanie utworzenia w Powiecie Zamojskim
domu dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży, o których mowa w art. 19
pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r.
poz. 1508 z późn. zm.). Jest to pierwsza tego typu placówka w woj. lubelskim.
Wsparcie finansowe w realizacji zadania zostało udzielone w ramach działania 1.4
z Programu „Za życiem”. Dom posiada 30 miejsc, a dotacja została wykorzystana
głównie na remont łazienek, pokojów oraz zakup wyposażenia. Poza tym umożliwione
zostało wejście i poruszanie się osób niepełnosprawnych wózkiem poprzez zakup
przenośnych platform dla osób niepełnosprawnych oraz wymieniono drzwi wejściowe
do budynku.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.797,18 zł stanowią środki nieprzekazane
do wysokości planu.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było niższymi wydatkami niż
pierwotnie szacowano w kosztorysie zadania.
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rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.032.165 zł
wykonanie: 913.774,53 zł, tj. 88,53% planu
§ 6310 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 400.915 zł
wykonanie: 296.600,71 zł, tj. 73,98% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 400.915 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
1. z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 383.315 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 25, o kwotę 133.315 zł, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.233.2018.MF.1441 z dnia 28 maja 2018
roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 176 Wojewody Lubelskiego
z dnia 5 czerwca 2018 r., na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie
nowych miejsc i ich utrzymanie,
 z rezerwy celowej poz. 33, o kwotę 250.000 zł, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/ MF/FS4.4143.3.248.2018.MF.1484 z dnia 28 maja
2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 177 Wojewody
Lubelskiego z dnia 6 czerwca 2018 r., dla Gminy Tomaszów Lubelski,
z przeznaczeniem dla ośrodka wsparcia mieszczącego się pod adresem:
Szarowola 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, na realizację zadania pn.:
„Zakup i montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób
niepełnosprawnych przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli”,
2. decyzją budżetową Nr 404 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 września 2018 r.,
o kwotę 17.600 zł, w planie dotacji Miasta Gminy Ostrów Lubelski,
z przeznaczeniem dla Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach, Jamy 29,
21-110 Ostrów Lubelski w ramach zakupu inwestycyjnego dla zadania: „Zakup
pieca centralnego ogrzewania do budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Jamach”, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w § 2110.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 400.915 zł wykorzystane zostały przez
6 gmin woj. lubelskiego na rozwój infrastruktury środowiskowych domów
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samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w ramach programu
„Za życiem” w kwocie 296.600,71 zł, z tego:
 UG Dorohusk - przebudowa pracowni rehabilitacyjnej i szatni
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku – kwota
14.908,93 zł,
 UMG Parczew - wymiana pokrycia dachowego w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Laskach – kwota 68.000 zł,
 UMG Tarnogród - zapewnienie dostępu do windy osób niepełnosprawnych,
poprzez likwidację nieużywanych schodów przy budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Tarnogrodzie – kwota 12.314,78 zł,
 UG Tomaszów Lubelski - zakup i montaż zewnętrznej platformy pionowej dla
osób niepełnosprawnych przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli – kwota 145.777 zł,
 UG Żmudź - zakup i montaż pionowego podnośnika – platformy dla wózka
inwalidzkiego w budynku Filii Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos”
w Wołkowianach – kwota 38.000 zł,
 UMG Ostrów Lubelski - zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jamach – kwota 17.600 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 104.314,29 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 91,29 zł,
 środki zablokowane w kwocie 104.223 zł decyzją Nr 53 Wojewody
Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Gmina Tomaszów Lubelski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż
zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Szarowoli” (inwestycja budowlana) zrealizowała cały zakres rzeczowy ujęty
w programie inwestycji, a ostateczna kwota robót wyniosła 145.777 zł. Niepełne
wykorzystanie przyznanych środków związane jest z oszczędnościami przetargowymi,
podyktowanymi wyborem najkorzystniejszej oferty.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, zaplanowane w wysokości 133.315 zł,
przeznaczone zostały dla gminnych środowiskowych domów samopomocy na
sfinansowanie inwestycji polegających na budownictwie oraz zakupów
inwestycyjnych i wykorzystane w kwocie 133.223,71 zł, z tego:
 UG Dorohusk - przebudowa pracowni rehabilitacyjnej i szatni
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku – kwota
14.908,93 zł,
 UMG Parczew - wymiana pokrycia dachowego w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Laskach – kwota 68.000 zł,
 UMG Tarnogród - zapewnienie dostępu do windy osób niepełnosprawnych,
poprzez likwidację nieużywanych schodów przy budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Tarnogrodzie – 12.314,78 zł,
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 UG Żmudź - zakup i montaż pionowego podnośnika – platformy dla wózka
inwalidzkiego w budynku Filii Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos”
w Wołkowianach – kwota 38.000 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 91,29 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
Niepełne wykorzystanie środków wynika z oszczędności poprzetargowych.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 33
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 33, zaplanowane w wysokości 250.000 zł,
wykorzystane zostały przez UG Tomaszów Lubelski dla Środowiskowego Domu
Samopomocy w Szarowoli na sfinansowanie inwestycji pn. „Zakup i montaż
zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Szarowoli”.
Niewykorzystane środki w kwocie 104.223 zł decyzją Nr 53 Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych
(w części 85/06) na 2018 rok.
Niepełne wykorzystanie środków wynika z oszczędności poprzetargowych.
§ 6410 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 631.250 zł
wykonanie: 617.173,82 zł, tj. 97,77% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 631.250 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
1. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, w łącznej kwocie 590.000 zł, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FG6.4143.3.253.2018.MF.4975 z dnia 9 listopada 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 568 Wojewody Lubelskiego z dnia 13
listopada 2018 r., z przeznaczeniem dla:
 Powiatu Lubelskiego na zakup środka transportu dostosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Matczynie –
kwota 160.000 zł,
 Powiatu Lubartowskiego na zakup środka transportu dostosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lubartowie – kwota 270.000 zł,
 Powiatu Bialskiego na zakup środka transportu dostosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Międzyrzecu
Podlaskim – kwota 160.000 zł.
2. decyzją budżetową Nr 264 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2018 r.,
w planie dotacji Powiatu Zamojskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie
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zakupu środka transportu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku w obszarze D –
likwidacja barier transportowych, współfinansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z jednoczesnym
zmniejszeniem planu w § 2110 - kwota 41.250 zł.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 631.250 zł, przeznaczone zostały dla 4
powiatów na zakup środków transportu dostosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych dla powiatowych ośrodków wsparcia i wykorzystane w kwocie
617.173,82 zł, z tego:
 powiat bialski – 153.567,52 zł,
 powiat lubartowski – 264.419,25 zł,
 powiat lubelski – 158.800 zł,
 powiat zamojski – 40.387,05 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 14.076,18 zł stanowią środki nieprzekazane
do wysokości planu.
Powodem niepełnego wykorzystania środków były różnice między szacunkowymi,
a rzeczywistymi kosztami zakupu ww. środków transportu.
Wykorzystanie rezerwy ogólnej
Powyższe środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa cz. 81, zaplanowane
w wysokości 590.000 zł, przeznaczone zostały dla 3 powiatów na zakup środków
transportu dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla powiatowych
ośrodków wsparcia i wykorzystane w kwocie 576.786,77 zł, z tego:
 powiat bialski – plan: 160.000 zł, wykonanie: 153.567,52 zł,
 powiat lubartowski – plan: 270.000 zł, wykonanie: 264.419,25 zł,
 powiat lubelski – plan: 160.000 zł, wykonanie: 158.800 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 13.213,23 zł stanowią środki nieprzekazane
do wysokości planu.
Powodem niepełnego wykorzystania środków były różnice między szacunkowymi,
a rzeczywistymi kosztami zakupu ww. środków transportu.
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rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan wg ustawy budżetowej: 954.000 zł
plan po zmianach: 1.029.538 zł
wykonanie: 1.016.998,81 zł, tj. 98,78% planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 904.000 zł
plan po zmianach: 979.538 zł
wykonanie: 966.998,81 zł, tj. 98,72% planu
W ustawie budżetowej na 2018 r., kwota 904.000 zł stanowi dotację na finansowanie
zadań zleconych powiatom z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego
„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 75.538 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 73.000 zł,
z tego:
 z rezerwy celowej poz. 25,
decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS4.4143.3.555.2018.MF.3810 z dnia 11 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 479 Wojewody Lubelskiego z dnia
17 października 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę
dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną
w środowisku w roku 2018 – kwota 3.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 28,
decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS4.4143.3.451.2018.MF.3131 z dnia 7 września 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 380 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2018 r.,
w planie dotacji powiatu tomaszowskiego z przeznaczeniem na realizację
zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2014 roku – kwota 70.000 zł,
2. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 396 Wojewody Lubelskiego z dnia 18
września 2018 r. w planie dotacji Miasta na prawach powiatu Chełm,
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) celem opracowania
i przeprowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla
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sprawców przemocy w rodzinie, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale
85214, § 2030 – kwota 2.538 zł.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 979.538 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 966.998,81 zł, z tego:
 na sfinansowanie kosztów działalności 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie, tj. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tyszowcach oraz Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Chmielewskiego 9, 20-620
Lublin prowadzony na zlecenie przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji
Lubelskiej. Do końca 2018 r. z usług specjalistycznych ośrodków wsparcia
skorzystało 307 osób, z tego 111 osób to klienci stacjonarni (uzyskali
schronienie czasowe i poradnictwo), a 196 osób to klienci korzystający tylko
z poradnictwa – kwota 800.000 zł,
 na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
przemocy w rodzinie w 17 powiatach z art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2018 r.
oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym poddano 202 osoby, ostatecznie
program ukończyły 134 osoby – kwota 161.929,06 zł,
 na sfinansowanie przeprowadzenia w 1 powiecie programu psychologicznoterapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 4
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). W programie uczestniczyło 6 osób –
kwota 5.069,75 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 12.539,19 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 6.614,19 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 3.000 zł,
 środki zablokowane w kwocie 2.925 zł decyzją Nr 25 Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Oszczędności wynikają z mniejszego niż planowano zapotrzebowania samorządów na
środki na realizację ww. zadania z uwagi na brak osób skierowanych/chętnych do
uczestniczenia w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programach
psychologiczno-terapeutycznych.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
Środki z rezerwy celowej poz. 25 w wysokości 3.000 zł zaplanowane zostały
na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej
na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.000 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
Kwota 3.000 zł nie została przekazana ze względu na rezygnację z realizacji zadania
przez powiat.
404

Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 28
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 28, zaplanowane w kwocie 70.000 zł
wykorzystane zostały w pełnej wysokości na bieżące utrzymanie Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tyszowcach, zgodnie z art. 6 ust.
4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
§ 2230 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
plan wg ustawy budżetowej: 50.000 zł
plan po zmianach: 50.000 zł
wykonanie: 50.000 zł, tj. 100% planu
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostały w całości na
przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie
z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
Szkolenie pt. "Przemoc wobec dzieci, praca z dzieckiem i rodziną" zostało
zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Trzydniowe szkolenie w wymiarze 24 godzin dydaktycznych dla każdej z 6 grup.
Udział w nim wzięło 120 przedstawicieli instytucji, które zajmują się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego. Głównym
celem szkolenia było nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy
w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec dzieci, a także pracy
z dzieckiem i rodziną. Wykonawcą szkolenia był Instytut Szkoleń Biznesowych
wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
plan wg ustawy budżetowej: 12.325.000 zł
plan po zmianach: 12.321.898,45 zł
wykonanie: 11.455.731,08 zł, tj. 92,97% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 7.783.000 zł
plan po zmianach: 7.612.849,45 zł
wykonanie: 7.003.244,23 zł, tj. 91,99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 170.150,55 zł wynika
ze zmniejszenia planu:
 decyzją budżetową Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r.
o kwotę 449 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85215 § 2010,
 decyzją budżetową Nr 77 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2018 r.
o kwotę 59.079 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85219 § 2010
i rozdziale 85219 § 2030,
 decyzją budżetową Nr 116 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
o kwotę 3.654 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85219 § 2010,
 decyzją budżetową Nr 204 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.
o kwotę 22.967 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85219 § 2010,
 decyzją budżetową Nr 332 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.
o kwotę 15.300 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85214 § 2030,
 decyzją budżetową Nr 362 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2018 r.
o kwotę 16.331 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85219 § 2010,
 decyzją budżetową Nr 579 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.
o kwotę 51.101,80 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85203 §
2110,
 decyzją budżetową Nr 673 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.
o kwotę 1.268,75 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85219 § 2010.
Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 9, a także art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1510) z budżetu państwa finansowane są składki na ubezpieczenie
zdrowotne za:
 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (art. 66 ust. 1 pkt. 28),
podstawą wymiaru składki jest wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt. 28 a), podstawą
wymiaru składki jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego,
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 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (art. 66 ust 1 pkt. 28 b), podstawą
wymiaru składki jest wysokość zasiłku dla opiekuna.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 7.612.849,45 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 7.003.244,23 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w tym specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z art. 86 ust.1 pkt 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).
W 2018 r. przekazano 213 jednostkom gminnym środki finansowe na opłacenie
80.045 składek, z tego:
 z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 37.473 składki,
 z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego – 29.207składek,
 z tytułu zasiłku dla opiekuna – 13.365 składek.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 609.605,22 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 171.400,77 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 97.185 zł,
 środki zablokowane w kwocie 341.019,45 zł decyzją Nr 25 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie korekty decyzji Nr 25
Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Oszczędności wynikają z mniejszej niż szacowano liczbą osób uprawnionych, za które
opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nieprawidłowym oszacowaniu
przez jednostki potrzeb finansowych.
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 4.542.000 zł
plan po zmianach: 4.709.049 zł
wykonanie: 4.452.486,85 zł, tj. 94,55% planu
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy m.in. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 8, 11 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1510) składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za:
 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt.
26); podstawą wymiaru składki jest wysokość przyznanego zasiłku stałego
z pomocy społecznej (art. 86 ust. 1 pkt 8),
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 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub
realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt. 30); podstawą wymiaru składki
jest maksymalna wysokość zasiłku stałego z pomocy społecznej (art. 86 ust. 1
pkt 11),
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki (art. 79
ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach zdrowotnych).
W ustawie budżetowej na 2018 rok dotacja na powyższe zadania zaplanowana została
w wysokości 4.542.000 zł.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 167.049 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
 decyzją budżetową Nr 273 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2018 r.,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85214, § 2030 – kwota 3.794 zł,
 decyzją budżetową Nr 385 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85214, § 2030 – kwota 163.255 zł.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 4.709.049 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 4.452.486,85 zł na opłacanie przez ośrodki pomocy społecznej
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz osoby realizujące
kontrakt socjalny.
Jak wynika z rocznych sprawozdań przekazywanych przez jednostki, opłacono 93.278
składek od niektórych świadczeń z pomocy społecznej, m.in.:
 90.527 składek za osoby pobierające zasiłek stały,
 2 składki za osobę bezdomną wychodzącą z bezdomności,
 2.441 składek za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum
Integracji Społecznej,
 308 składek za osoby realizujące kontrakt socjalny.
Największą grupą osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach świadczeń
z pomocy społecznej stanowią osoby pobierające zasiłek stały.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 256.562,15 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 72.903,15 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 22.962 zł,
 środki zablokowane w kwocie 160.697 zł decyzją Nr 36 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Oszczędności w realizacji tego zadania wynikają z mniejszej liczby osób
uprawnionych do pobierania zasiłku stałego, co ma bezpośredni wpływ na liczbę osób,
za które opłacana się składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zmieniającą się sytuacją
osób kwalifikujących się do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie gmin
województwa, wynikającą m.in. z sytuacji zdrowotnej, dochodowej, a także rodzinnej
uprawniającej do tego rodzaju wsparcia. Ponadto przewidywano, że w związku
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z podwyższeniem od 1 października br. kryteriów dochodowych oraz wzrostem
wysokości zasiłku stałego zwiększy się liczba osób kwalifikujących się do objęcia
ubezpieczeniem zdrowotnym. Brak możliwości precyzyjnego określenia ilości nowych
wniosków spowodowało przeszacowanie potrzeb w tym zakresie.
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rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
plan wg ustawy budżetowej: 41.293.000 zł
plan po zmianach: 40.071.680 zł
wykonanie: 33.201.504,64 zł, tj. 82,86% planu
Dotacje
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 41.293.000 zł
plan po zmianach: 39.764.532 zł
wykonanie: 32.905.351,05 zł, tj. 82,75% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.528.468 zł wynika
ze:
1. zwiększenia planu o łączną kwotę 79.700 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 332 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 sierpnia 2018
r., w planie dotacji Gminy Turobin na udzielenie wsparcia finansowego,
zgodnie z art. 40 ust. 1 i 3, art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków celowych w celu zaspokojenia potrzeb
bytowych osób poszkodowanych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych na terenie gminy Turobin w dniu 31 lipca 2018 r., z
jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213, § 2010 – kwota 15.300 zł,
 decyzją budżetową Nr 601 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 listopada 2018
r., z jednoczesnym zmniejszeniem w § 2039 – kwota 64.400 zł,
2. zmniejszenia planu o łączną kwotę 1.608.168 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 kwietnia
2018 r. o kwotę 314.094 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w § 2039,
 decyzją budżetową Nr 148 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 maja 2018
r. o kwotę 8.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85216 §
2030,
 decyzją budżetową Nr 197 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca
2018 r. o kwotę 1.295 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale
85216 § 2030,
 decyzją budżetową Nr 273 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lipca 2018
r. o kwotę 3.794 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85213,
§ 2030,
 decyzją budżetową Nr 312 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia
2018 r. o kwotę 57.454 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale
85214, § 2039,
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 decyzją budżetową Nr 385 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września
2018 r. o kwotę 482.255 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale
85213, § 2030 oraz rozdziale 85219, § 2030,
 decyzją budżetową Nr 396 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 września
2018 r. o kwotę 2.538 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale
85205, § 2030,
 decyzją budżetową Nr 460 Wojewody Lubelskiego z dnia 12
października 2018 r. o kwotę 127.567 zł, z jednoczesnym zwiększeniem
w rozdziale 85219, § 2010 i § 2030,
 decyzją budżetową Nr 623 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada
2018 r. o kwotę 611.171 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale
85202, § 2130 i rozdziale 85219, § 2030.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. j.t. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) świadczeniami pieniężnymi z pomocy
społecznej są m.in. zasiłki okresowe.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 39.764.532 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 32.905.351,05 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa oraz na wypłatę zasiłków celowych dla 2 gmin
(UM Terespol oraz UG Turobin) z tytułu zdarzenia losowego.
Gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki
okresowe w minimalnej wysokości. Minimalna wysokość zasiłku została określona
w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Rada gminy,
w drodze uchwały może podwyższyć jego minimalną wartość, pokrywając różnicę
ze środków własnych.
Jak wynika ze sprawozdania rocznego MRPiPS-03R, w 2018 r. wypłacono 93.142
zasiłków okresowych, w tym:
 66.817 z powodu bezrobocia,
 10.186 z powodu długotrwałej choroby,
 9.626 z powodu niepełnosprawności,
 6.513 z powodu niemożności utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego, a także innych sytuacji
życiowych, które spowodowały konieczność ubiegania się o pomoc w formie
zasiłku okresowego.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 6.859.180,95 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 806.370,95 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 344.752 zł,
 środki zablokowane w kwocie 5.708.058 zł, decyzją Nr 36 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Oszczędności spowodowane są systematycznym spadkiem liczby osób i rodzin, które
ubiegają się o przyznanie wsparcia w formie zasiłku okresowego. Jako przyczynę
zmniejszenia zainteresowania ze strony podopiecznych, Ośrodki Pomocy Społecznej
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wskazują korzystną sytuację na rynku pracy, utrzymujące się dobre warunki
atmosferyczne do końca października br., które sprzyjały podejmowaniu prac
sezonowych, a także pozytywny wpływ Programu 500+ na sytuację materialną rodzin
korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej. Ponadto sytuacja
ekonomiczna rodzin z dziećmi w wieku szkolnym poprawiła się w związku
z wprowadzeniem Programu „Dobry Start”, co wpłynęło na mniejszą liczbę wniosków
w początkowym okresie roku szkolnego w porównaniu do lat poprzednich.
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rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Wydatki na współfinansowanie realizacji projektów pochodzących z budżetu UE
§ 2039 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin finansowane ze środków pochodzących z rezerwy
celowej budżetu państwa bądź środków własnych.
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 307.148 zł
wykonanie: 296.153,59 zł, tj. 96,42% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 307.148 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu o łączną kwotę 371.548 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na zapewnienie wymaganego wkładu własnego dla
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie
społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu
szans na zatrudnienie.” Działanie 11.1 Aktywne włączenie) – kwota 314.094 zł,
 decyzją budżetową Nr 312 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r, z
przeznaczeniem na zapewnienie wymaganego wkładu własnego dla projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne) –
kwota 57.454 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85214, § 2030,
2. zmniejszenia planu o kwotę 64.400 zł, decyzją budżetową Nr 601 Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 listopada 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w § 2030.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 307.148 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 296.153,59 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa przez 10 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu
województwa lubelskiego, z tego:
 UMG Bychawa – wykonanie: 14.400 zł,
 UG Dębowa Kłoda - wykonanie: 13.752 zł,
 UG Gościeradów - wykonanie: 20.000 zł,
 UM Krasnystaw - wykonanie: 60.018,11 zł,
 UG Krzywda - wykonanie: 50.000 zł,
 UM Lublin - wykonanie: 42.000 zł,
 UMG Ryki - wykonanie: 14.245,31 zł,
 UG Tomaszów Lubelski - wykonanie: 30.000 zł,
 UM Tomaszów Lubelski - wykonanie: 41.599,10 zł,
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 UMG Tyszowce - wykonanie: 10.139,07 zł,
które realizowały w 2018 r. projekty w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie
społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020. Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na
zatrudnienie”. Ustalona w tej klasyfikacji wysokość środków stanowiła jednocześnie
element finansowego wkładu własnego samorządu w realizację RPO.
Sposób finansowania powyższego zadania w odniesieniu do art. 128 ustawy
o finansach publicznych regulują zapisy art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 10.994,41 zł stanowią środki zwrócone
przez jst.
Niższe wykorzystanie dotacji związane było z mniejszą liczbą osób, którym
wypłacono zasiłek okresowy, ponadto w przypadku UMG Tyszowce średnia
wysokość świadczenia była znacznie mniejsza dla zrekrutowanych do projektu
uczestników niż uprzednio zaplanowano.
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rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 829.764,05 zł
wykonanie: 797.509,05 zł, tj. 96,11% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 829.764,05 zł
wykonanie: 797.509,05 zł, tj. 96,11% planu
Na podstawie art. 5c, 5d, w związku z art. 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755) gminy wypłacają zryczałtowane dodatki
energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy
wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej definiowany
jest jako osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy
kompleksowej
lub
umowy
sprzedaży
energii
elektrycznej
zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii
elektrycznej.
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 829.764,05 zł wynika
ze:
1. zwiększenia planu, z tego:
a) z rezerwy celowej poz. 24 o łączną kwotę 833.039 zł decyzjami Ministra
Finansów, z tego:
 decyzją Nr MF/FG4.4143.3.16.2018.MF.58 z dnia 25 stycznia 2018 r.
wprowadzoną decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 5 z dnia 25
stycznia 2018 r. – kwota 270.939 zł,
 decyzją Nr MF/FG4.4143.3.39.2018.MF.764 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
wprowadzoną decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 82 z dnia 4
kwietnia 2018 r. – kwota 189.356 zł,
 decyzją Nr MF/FG4.4143.3.84.2018.MF.2035 z dnia 5 lipca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 250 z dnia
7 lipca 2018 r. – kwota 182.437 zł,
 decyzją Nr MF/FG4.4143.3.139.2018.MF.3762 z dnia 8 października
2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr
445 z dnia 8 października 2018 r. – kwota 190.307 zł,
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na
kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %
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łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755),
b) decyzją budżetową Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r.
o kwotę 449 zł, w planie dotacji Miasta Lublin, z przeznaczeniem na wypłatę
zobowiązań wynikających z przyznanych decyzjami administracyjnymi
świadczeń w formie dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi za rok
2015, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010,
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej poz. 24 o kwotę 3.723,95 zł, decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.16.2018.MF.58.K01 z dnia 12
października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego
Nr 510 z dnia 25 października 2018 r.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 829.764,05 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 797.509,05 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych oraz koszty obsługi dla odbiorców wrażliwych, realizowanego przez
gminy w wysokości 2 %, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), z tego:
 kwota dotacji wykorzystana na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
782.132,93 zł,
 kwota dotacji wykorzystana na obsługę zadania – 15.376,12 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 32.255 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 30.980,17 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 0,43 zł,
 środki zablokowane w kwocie 1.274,40 zł, decyzją Nr 19 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Oszczędności w tym zadaniu wynikają z niewykorzystania przez gminy województwa
lubelskiego dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, w związku z mniejszą liczbą osób
kwalifikujących się do przyznania tego świadczenia. Ponadto, nie wszystkie osoby
uprawnione składały wnioski o przyznanie tego świadczenia.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 24
W 2018 r. powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 24, zaplanowane w
wysokości 829.315,05 zł, wykorzystane zostały w kwocie 797.509,05 zł na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi dla odbiorców
wrażliwych, realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), z tego:
 kwota dotacji wykorzystana na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
782.132,93 zł,
 kwota dotacji wykorzystana na obsługę zadania – 15.376,12 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 31.806 zł stanowią:
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 środki zwrócone przez jst – 30.531,60 zł
 środki zablokowane w kwocie 1.274,40 zł, decyzją Nr 19 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Oszczędności w tym zadaniu wynikają z niewykorzystania przez gminy województwa
lubelskiego dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, w związku z mniejszą liczbą osób
kwalifikujących się do przyznania tego świadczenia. Ponadto, nie wszystkie osoby
uprawnione składały wnioski o przyznanie tego świadczenia.
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rozdział 85216 - Zasiłki stałe
plan wg ustawy budżetowej: 35.985.000 zł
plan po zmianach: 53.062.150 zł
wykonanie: 51.521.832,62 zł, tj. 97,10% planu
Dotacje
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 35.985.000 zł
plan po zmianach: 53.062.150 zł
wykonanie: 51.521.832,62 zł, tj. 97,10% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 17.077.150 zł wynika
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 25, o łączną kwotę 17.069.484 zł,
z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.299.2018.MF.2173 z dnia
10 lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 266 Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 września 2018 r. – kwota 3.445.363 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.524.2018.MF.3634 z dnia
9 października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 452 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 października 2018 r. – kwota 13.624.121 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
2. zwiększenia planu decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną
kwotę 9.295 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 148 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 maja 2018 r.,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85214 § 2030 – kwota 8.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 197 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2018 r.,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85216 § 2030 kwota 1.295 zł,
3. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 623 Wojewody Lubelskiego z dnia
27 listopada 2018 r., o łączną kwotę 1.629 zł, z jednoczesnym zwiększeniem
w rozdziale 85219, § 2030.
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), zasiłek stały przysługuje:
 osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego,
 osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód
na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.
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Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 53.062.150 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 51.521.832,62 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej osobom z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności oraz odpowiednim dochodem.
Zgodnie z danymi wykazanymi przez gminy w sprawozdania MRPiPS–03R w 2018
roku opłacono 101.063 zasiłki stałe, z tego:
 84.532 dla osób samotnie gospodarujących,
 16.531 dla osób pozostających w rodzinach.
Sposób finansowania powyższego zadania w odniesieniu do art. 128 ustawy
o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2012 r. reguluje art. 12 ustawy z dnia 22
grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy
budżetowej.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.540.317,38 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 528.209,38 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 164.758 zł,
 środki zablokowane w kwocie 847.350 zł, decyzją Nr 32 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z przeszacowania przez jednostki potrzeb
koniecznych do realizacji wypłat do końca 2018 r., co związane było
z podwyższeniem od 1 października br. kryteriów dochodowych oraz wzrostem
wysokości zasiłku stałego, na podstawie których przewidywano zarówno zwiększoną
liczbę osób kwalifikujących się do świadczenia, jak również wyższe wydatki w tym
zakresie. Ponadto utrata uprawnień do otrzymania świadczenia tj. brak aktualnego
orzeczenia o niepełnosprawności, przekroczenie kryterium dochodowego
warunkującego przyznanie pomocy w takiej formie, a także zmiana sytuacji rodzinnej
osób pobierających zasiłek stały wpłynęła na liczbę wydanych decyzji przyznających
świadczenia.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
W 2018 r. powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, zaplanowane
w wysokości 17.069.484 zł, wykorzystane zostały w kwocie 15.529.166,62 zł
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy
społecznej.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.540.317,38 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 528.209,38 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 164.758 zł,
 środki zablokowane w kwocie 847.350 zł, decyzją Nr 32 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z przeszacowania przez jednostki potrzeb
koniecznych do realizacji wypłat do końca 2018 r., co związane było
z podwyższeniem od 1 października br. kryteriów dochodowych oraz wzrostem
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wysokości zasiłku stałego, na podstawie których przewidywano zarówno zwiększoną
liczbę osób kwalifikujących się do świadczenia, jak również wyższe wydatki w tym
zakresie. Ponadto utrata uprawnień do otrzymania świadczenia tj. brak aktualnego
orzeczenia o niepełnosprawności, przekroczenie kryterium dochodowego
warunkującego przyznanie pomocy w takiej formie, a także zmiana sytuacji rodzinnej
osób pobierających zasiłek stały wpłynęła na liczbę wydanych decyzji przyznających
świadczenia.
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rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 17.085 zł
wykonanie: 16.914,21 zł, tj. 99% planu
§ 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 17.085 zł
wykonanie: 16.914,21 zł, tj. 99% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 17.085 zł wynika
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 25, decyzją budżetową Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.555.2018.MF.3810 z dnia 11 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 479 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
października 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego
z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości
250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
W 2018 r. powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, zaplanowane
w wysokości 17.085 zł, wykorzystane zostały w kwocie 16.914,21 zł na realizację
zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla
6 pracowników socjalnych, świadczących pracę w środowisku zatrudnionych
w powiatowych centrach pomocy rodzinie w woj. lubelskim.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 170,79 zł stanowią środki zwrócone przez
jst.
Przyczyną niepełnego wykorzystania środków było pozostawanie niektórych osób
uprawnionych na zwolnieniach lekarskich.
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rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
plan wg ustawy budżetowej: 33.827.000 zł
plan po zmianach: 37.944.035,75 zł
wykonanie: 37.849.946,44 zł, tj. 99,75% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 87.000 zł
plan po zmianach: 144.174,75 zł
wykonanie: 143.737,16 zł, tj. 99,70% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 57.174,75 zł wynika
ze zwiększenia planu:
 decyzją budżetową Nr 77 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2018 r.
o kwotę 10.079 zł,
 decyzją budżetową Nr 116 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
o kwotę 3.654 zł,
 decyzją budżetową Nr 204 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.
o kwotę 22.967 zł,
 decyzją budżetową Nr 362 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2018 r.
o kwotę 16.331 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010,
 decyzją budżetową Nr 460 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 października 2018
r. o kwotę 1.867 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85214 § 2030,
 decyzją budżetową Nr 579 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.
o kwotę 1.008 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85228,
 decyzją budżetową Nr 673 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.
o kwotę 1.268,75 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań
wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu zapewnienia środków finansowych na
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz pokrycia kosztów
obsługi tego zadania w związku z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn.
zm.),
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85213 § 2010.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 144.174,75 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 143.737,16 zł, z tego:
 kwota dotacji wykorzystana na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
141.800,67 zł,
 kwota dotacji wykorzystana na obsługę zadania – 1.936,49 zł,
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przez 30 ośrodków pomocy społecznej w związku z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.
3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki i koszty obsługi tego zadania. Na podstawie ww. artykułu opiekun prawny
może wystąpić o przyznanie mu świadczenia za sprawowanie opieki. Może wynieść
ono maksymalnie 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Świadczenie to jest rekompensatą z tytułu
poniesionych przez opiekuna prawnego kosztów związanych z opieką. Dotyczy ona
osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunem prawnym nie
jest najbliższa rodzina.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 437,59 zł stanowią środki zwrócone przez
jst.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było zaokrągleniami oraz
nieterminowym poinformowaniem ośrodka pomocy społecznej o zmianie numeru
konta przez jednego z opiekunów prawnych.
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 33.740.000 zł
plan po zmianach: 37.799.861 zł
wykonanie: 37.706.209,28 zł, tj. 99,75% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 4.059.861 zł wynika ze
zwiększenia planu:
1. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 o kwotę 2.973.361 zł, decyzją
Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.555.2018.MF.3810 z dnia 11 października
2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 479 Wojewody Lubelskiego z dnia
17 października 2018 r., na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.
3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,
2. decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego o łączną kwotę 1.086.500 zł,
z tego:
 decyzją budżetową Nr 77 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych przez
ośrodki pomocy społecznej, w postaci częściowego sfinansowania wydatków
na nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną, z jednoczesnym
zmniejszeniem planu w rozdziale 85213 § 2010 – kwota 49.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 385 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2018 r.,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 85214, § 2030 – kwota
319.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 460 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 października 2018
r., z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 85214, § 2030 – kwota
125.700 zł,
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 decyzją budżetową Nr 623 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2018 r.,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdziale 85214, § 2030 – kwota
592.800 zł.
Omówienie wydatków
W 2018 r. środki zaplanowane w wysokości 37.799.861 zł, wykorzystane zostały
w kwocie 37.706.209,28 zł na dofinansowanie utrzymania 213 ośrodków pomocy
społecznej, prowadzących w gminach obsługę zadań pomocy społecznej.
Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników
zatrudnionych w ośrodkach, wydatki bieżące i rzeczowe związane z funkcjonowaniem
ośrodków oraz wypłaty dodatku 250 zł dla pracownika socjalnego.
Gminy dokonały zwrotu w wysokości 93.651,72 zł.
Niższe wykorzystanie środków związane było głównie z okresowym brakiem obsady
etatu pracownika socjalnego w jednej z gmin oraz niepełną wypłatą dod. 250 zł dla
pracownika socjalnego w związku m.in. z przebywaniem pracowników socjalnych na
zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych, rezygnacją z
pracy bądź przejściem na emeryturę.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, zaplanowane w wysokości
2.973.361 zł, wykorzystane zostały w kwocie 2.898.713,10 zł na dofinansowanie
realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego
pracę socjalną w środowisku.
Gminy dokonały zwrotu w wysokości 74.647,90 zł.
Niższe wykorzystanie środków związane było z niepełną wypłatą dodatku 250 zł dla
pracownika socjalnego w związku m.in. z przebywaniem pracowników socjalnych na
zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych, rezygnacją
z pracy bądź przejściem na emeryturę.
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rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 487.850 zł
wykonanie: 0 zł
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 487.850 zł
wykonanie: 0 zł
§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 487.850 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 487.850 zł wynika
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.248.2018.MF.1484 z dnia 28 maja 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 177 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 czerwca
2018 r., w planie dotacji będącym w dyspozycji Wydziału Finansów i Certyfikacji
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na finansowanie
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1
pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku
z działaniem 3.2 wynikającym z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”, przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. z 2016
r., poz. 1250) oraz na dofinasowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.7 wynikającym
z ww. Programu.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 33
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 33, w wysokości 487.850 zł zaplanowane
zostały z przeznaczeniem dla gmin w zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych,
zgodnie z działem 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
ustanowionego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów 20 grudnia 2016 r. (M. P. z 2016 r.
poz. 1250).
W toku procedury środki z rezerwy celowej zostały przyznane dwóm gminom –
Miastu Tomaszów Lubelski oraz Gminie Żmudź. Jednakże w wyniku trudności
związanych z nieuregulowanym tytułem własności do nieruchomości oraz brakiem

425

chętnych do wykonania prac budowlanych, obie gminy zrezygnowały z realizacji
zadania.
Niewykorzystane środki w kwocie 487.850 zł stanowią środki zablokowane, decyzją
Nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Środki na ww. zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na odstąpienie od
realizacji inwestycji gmin, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa w programie.
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rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan wg ustawy budżetowej: 6.473.000 zł
plan po zmianach: 9.217.887 zł
wykonanie: 8.549.127,58 zł, tj. 92,74% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 6.473.000 zł
plan po zmianach: 8.843.144 zł
wykonanie: 8.406.919,70 zł, tj. 95,07% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 2.370.144 zł wynika
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, o łączną kwotę
2.515.029 zł z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.124.2018.MF.806 z dnia
9 kwietnia 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 96 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. – kwota 239.847 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.314.2018.MF.2241 z dnia
12 lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 270 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 lipca 2018 r. – kwota 2.275.182 zł,
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 579 Wojewody Lubelskiego z dnia
14 listopada 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85203 i 85219 –
kwota 144.885 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane
są na podstawie art. 18, ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U.
j.t. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)
i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598, z późn.
zm.).
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu
zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do katalogu zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na
realizację i obsługę tego zadania zapewnia budżet państwa.
Limit wydatków w tym rozdziale w ustawie budżetowej na 2018 rok wynosi
6.473.000 zł. Analiza potrzeb zgłaszanych w latach ubiegłych wskazuje na rosnące
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zapotrzebowanie w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 8.843.144 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 8.406.919,70 zł na sfinansowanie realizacji specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Usługi w 2018 roku realizowano w 91 gminach woj. lubelskiego, przy czym
skorzystały z nich 942 osoby.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 436.224,30 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 210.572,30 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 25.712 zł,
 środki zablokowane w kwocie 199.940 zł, decyzją Nr 20 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było mniejszą niż pierwotnie zakładano
liczbą osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych lub mniejszym
zakresem świadczenia tych usług. Główne przyczyny niepełnego wykorzystania
środków to m. in.: zmniejszenie ilości godzin lub zakresu usług, zgony
podopiecznych, pobyty w szpitalach, sanatoriach lub choroby uniemożliwiające
realizację świadczenia, rezygnacja osób ze świadczonych usług, przebywanie na
zwolnieniach lekarskich osób świadczących usługi, brak specjalistów mogących
świadczyć usługi, przerwy w świadczeniu usług w okresie świątecznym, pozyskanie
wsparcia przez podopiecznych w placówkach oświatowych i zdrowotnych.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
W 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, zaplanowane w wysokości
2.515.029 zł, wykorzystane zostały w kwocie 2.143.773,44 zł, przez 45 gmin na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 371.255,56 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 148.861,56 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 22.454 zł,
 środki zablokowane w kwocie 199.940 zł, decyzją Nr 20 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było mniejszą niż pierwotnie zakładano
liczbą osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych lub mniejszym
zakresem świadczenia tych usług. Główne przyczyny niepełnego wykorzystania
środków to m. in.: zmniejszenie ilości godzin lub zakresu usług, zgony
podopiecznych, pobyty w szpitalach, sanatoriach lub choroby uniemożliwiające
realizację świadczenia, rezygnacja osób ze świadczonych usług, przebywanie na
zwolnieniach lekarskich osób świadczących usługi, brak specjalistów mogących
świadczyć usługi, przerwy w świadczeniu usług w okresie świątecznym.
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§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 374.743 zł
wykonanie: 142.207,88 zł, tj. 37,95% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 374.743 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.131.2018.MF.816 z dnia 3 kwietnia 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 155 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 maja
2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych tj. organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
W 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, zaplanowane w wysokości
374.743 zł, wykorzystane zostały w kwocie 142.207,88 zł, na dofinansowanie
organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy
społecznej. Wsparcie finansowe w realizacji zadania zostało udzielone 29 gminom
woj. lubelskiego w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2018. Ze świadczeń w
postaci usług opiekuńczych skorzystało łącznie 100 osób, a ze specjalistycznych usług
opiekuńczych nie skorzystała żadna osoba.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 232.535,12 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 82.086,90 zł,
 środki zablokowane w kwocie 150.448,22 zł, decyzją Nr 32 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niższe wykonanie wydatków związane jest z korektami pierwotnie złożonych przez
jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowań w ramach programu „Opieka 75+”
w 2018 r. Przyczyną korekt była głównie rezygnacja podopiecznych ze świadczonych
usług, pobyt podopiecznych w szpitalach oraz ich zgony.
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rozdział 85230 - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
plan wg ustawy budżetowej: 23.971.000 zł
plan po zmianach: 26.237.706 zł
wykonanie: 24.411.480,38 zł, tj. 93,04% planu
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 23.971.000 zł
plan po zmianach: 26.237.706 zł
wykonanie: 24.411.480,38 zł, tj. 93,04% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 2.266.706 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.255.2018.MF.1685 z dnia 13 czerwca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 210 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 czerwca
2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 (M. P. z 2015 r., poz. 821, z późn. zm.).
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 26.237.706 zł, wykorzystane zostały
w kwocie 24.411.480,38 zł na realizację program wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, który realizowany był na podstawie uchwały Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014–2020. Brały w nim udział wszystkie gminy województwa
lubelskiego (213).
Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji,
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem
bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
W 2018 r. liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 69.428, z tego: 40.992
osoby objęto pomocą w formie zasiłków celowych, 1.086 osób otrzymało świadczenie
rzeczowe, 33.833 osoby skorzystały z posiłków. Ponadto 1.707 dzieci objęto pomocą
w oparciu o pkt V.2. ww. uchwały. W trakcie roku osoby mogły korzystać z kilku
form pomocy w ramach programu, w związku z tym suma w poszczególnych
świadczeniach jest wyższa od liczby osób objętych pomocą ogółem.
W ramach realizacji programu udzielono 71.467 świadczeń na zasiłki celowe oraz
4.233.718 świadczeń na pomoc w formie posiłku, z czego 4.208.803 stanowiły dania
gorące, tj. 99,41% wszystkich oferowanych posiłków.
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Średni koszt posiłku wyniósł 3,91 zł, a zasiłku celowego 212,49 zł.
Dożywianie prowadzono w 1.498 placówkach (głównie w szkołach – 1.094).
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.826.225,62 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 547.895,62 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 38.400 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 1.239.930 zł, z tego:
 decyzją Nr 34 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na
2018 rok – kwota 584.534 zł,
 decyzją Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na
2018 rok – kwota 655.396 zł.
W 2018 r. niepełne wykorzystanie środków, spowodowane było nieprecyzyjnym
oszacowaniem przez gminy (na etapie planowania środków) liczby osób
kwalifikujących się do objęcia Programem. Liczba osób zgłaszających się do
ośrodków pomocy społecznej pod koniec roku była mniejsza niż zakładały samorządy.
Było to spowodowane w dużej mierze wprowadzeniem Programu Rodzina 500+ oraz
programu Dobry Start. Dodatkowym powodem był wzrost zamożności rodzin, co
spowodowało przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w ramach programu. W części gmin środki zostały zwrócone z powodu
absencji chorobowej uczniów korzystających z pomocy w formie posiłków w szkole
pod koniec 2018 r.
W ostatnich latach zainteresowanie tą formą wsparcia systematycznie spada, co ma
wpływ na wysokość wykorzystywanych środków. W stosunku do 2017 r. liczba
beneficjentów programu zmniejszyła się o ponad 8 tys. osób. Poza ww. czynnikami
finansowymi przyczynił się do tego również stale postępujący spadek liczby
mieszkańców województwa lubelskiego.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 27
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 27 zaplanowane w wysokości 2.266.706 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 1.436.197,17 zł, na realizację wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020. W ramach programu udzielana jest pomoc osobom
potrzebującym w formie opłacania posiłków, przyznawania zasiłków celowych
i świadczeń rzeczowych.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 830.508,83 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 227.684,83 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 18.290 zł,
 środki zablokowane w kwocie 584.534 zł, decyzją Nr 34 Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Główną przyczyną niepełnego wykorzystania środków na to zadanie było
nieprecyzyjne oszacowanie przez gminy (na etapie planowania) liczby osób
kwalifikujących się do objęcia Programem. Przewidywano również, że w okresie
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jesienno-zimowym przyznana zostanie większa liczba świadczeń, a wypłaty
dokonywane będą w wyższej wysokości.
Mniejsze zainteresowanie tą formą wsparcia spowodowane jest głównie
wprowadzeniem programu Rodzina 500 plus oraz wzrostem zamożności rodzin.
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rozdział 85231 - Pomoc dla uchodźców
plan wg ustawy budżetowej: 450.000 zł
plan po zmianach: 598.360 zł
wykonanie: 275.651,92 zł, tj. 46,07% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 153.360 zł
wykonanie: 107.414,72 zł, tj. 70,04% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 153.360 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 decyzjami
Ministra Finansów o łączną kwotę 148.360 zł, z tego:
 decyzją Nr MF/FS4.4143.3.54.2018.MF.288 z dnia 19 lutego 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 43 Wojewody Lubelskiego z dnia
8 marca 2018 r. – kwota 42.120 zł,
 decyzją Nr MF/FS4.4143.3.143.2018.MF.837 z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 101 Wojewody Lubelskiego z dnia
16 kwietnia 2018 r. – kwota 35.000 zł,
 decyzją Nr MF/FS4.4143.3.305.2018.MF.2217 z dnia 17 lipca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 280 Wojewody Lubelskiego z dnia
19 lipca 2018 r. – kwota 71.240 zł,
dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej,
2. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 133 Wojewody Lubelskiego z dnia
2 maja 2018 r. o kwotę 5.000 zł, dla Gminy Biała Podlaska, z jednoczesnym
zmniejszeniem planu w § 2110.
Omówienie wydatków
Środki w kwocie 153.360 zł, wykorzystane zostały w wysokości 107.414,72 zł przez
gminy na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę
na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terenie
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Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ust. 2, lit.b ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
W 2018 r. zadanie realizowane było przez 10 jednostek gminnych, z tego:
 UG Biała Podlaska – wykonanie: 3.950,12 zł,
 UM Biała Podlaska – wykonanie: 9.407,60 zł,
 UM Chełm – wykonanie: 5.600 zł,
 UMG Kazimierz Dolny – wykonanie: 300 zł,
 UG Komarówka Podlaska – wykonanie: 9.540 zł,
 UG Lubartów – wykonanie: 6.930 zł,
 UM Lubartów – wykonanie: 7.907 zł,
 UM Lublin – wykonanie: 56.880 zł,
 UM Łuków – wykonanie: 2.400 zł,
 UG Ułęż – wykonanie: 4.500 zł,
które wykorzystały środki finansowe na wypłacenie 920 świadczeń, z tego:
 na zasiłki celowe w formie pieniężnej – 149 świadczeń,
 w formie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – 771 świadczeń.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 45.945,28 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 14.108,28 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 7.934 zł.
 środki zablokowane w kwocie 23.903 zł, decyzją Nr 20 Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było mniejszą, niż pierwotnie zakładały
jednostki gminne, liczbą cudzoziemców uprawnionych do korzystania z pomocy w tej
formie.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 25
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 25, zaplanowane w wysokości 148.360 zł,
wykorzystano w kwocie 103.464,60 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych, a także na udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania
cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub
zgodę na pobyt tolerowany na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z art. 5 ust. 2, lit.b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
W 2018 r. zadanie realizowane było przez 9 jednostek gminnych, z tego:
 UM Biała Podlaska – wykonanie: 9.407,60 zł,
 UM Chełm – wykonanie: 5.600 zł,
 UMG Kazimierz Dolny – wykonanie: 300 zł,
 UG Komarówka Podlaska – wykonanie: 9.540 zł,
 UG Lubartów – wykonanie: 6.930 zł,
 UM Lubartów – wykonanie: 7.907 zł,
 UM Lublin – wykonanie: 56.880 zł,
 UM Łuków – wykonanie: 2.400 zł,
 UG Ułęż – wykonanie: 4.500 zł.
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Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 44.895,40 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 13.892,40 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 7.100 zł.
 środki zablokowane w kwocie 23.903 zł, decyzją Nr 20 Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było mniejszą, niż pierwotnie zakładały
jednostki gminne, liczbą cudzoziemców uprawnionych do korzystania z pomocy w tej
formie.
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 450.000 zł
plan po zmianach: 445.000 zł
wykonanie: 168.237,20 zł, tj. 37,81% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 5.000 zł wynikała
ze zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 133 Wojewody Lubelskiego z dnia
2 maja 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 2010.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 445.000 zł, wykorzystane zostały
w kwocie 168.237,20 zł na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i objęci zostali
Indywidualnym Programem Integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej.
W 2018 r. zadanie realizowane było przez 4 powiaty, z tego:
 Powiat Łukowski – wykonanie: 39.691 zł,
 Powiat Radzyński – wykonanie: 18.185,20 zł,
 Powiat Grodzki Biała Podlaska – wykonanie: 86.910 zł,
 Powiat Grodzki Lublin – wykonanie: 23.451 zł,
którym przekazano środki finansowe na wypłacenie 281 świadczeń dla 41 osób, z tego:
 w formie pieniężnej na utrzymanie – 217 świadczeń,
 na naukę języka polskiego – 64 świadczeń.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 276.762,80 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 3,80 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 19.841 zł,
 środki zablokowane w kwocie 256.918 zł, decyzją Nr 25 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było mniejszą, niż pierwotnie zakładały
jednostki powiatowe, liczbą cudzoziemców uprawnionych do korzystania z pomocy
w tej formie.
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rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 100.000 zł
plan po zmianach: 2.465.483 zł
wykonanie: 2.259.382,98 zł, tj. 91,64% planu
Dotacje
§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 45.430 zł
wykonanie: 42.341,78 zł, tj. 93,20% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 45.430 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 14, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 z dnia 29 marca 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 kwietnia
2018 r., z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku
z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.”
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14, zaplanowane w wysokości 45.430 zł,
wydatkowane zostały w kwocie 42.341,78 zł przez Miasto Puławy z przeznaczeniem
na świetlicę środowiskową dla dzieci romskich, w ramach działania określonego w art.
18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności
romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014-2020”. Głównym celem prowadzenia takiej świetlicy jest zwiększenie
uczestnictwa w edukacji uczniów oraz studentów pochodzenia romskiego.
Powyższe środki wydatkowano na:
 wynagrodzenie, z tytułu umowy zlecenia, wychowawcy świetlicy,
 zakup artykułów biurowych i plastycznych do prowadzenia zajęć w świetlicy,
 zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne (m.in. do kina i muzeum),
 zakup biletów komunikacji miejskiej dla 12 dzieci - uczestników zajęć
w świetlicy, wychowawcy świetlicy i rodziców,
 zakup artykułów spożywczych i ciepłych posiłków dla uczestników zajęć
w świetlicy,
 zakup artykułów przeznaczonych do przygotowania paczek mikołajkowych dla
dzieci romskich (m.in. książek, słodyczy),
 na zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkania rozpoczynającego
i podsumowującego realizację projektu,
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 zakup 2 laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego,
 na pochodne od wynagrodzenia księgowych w formie dodatku specjalnego.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.088,22 zł stanowią środki zwrócone przez
UM Puławy.
Przyczyną niewykorzystania dotacji były mniejsze koszty niż planowano we wniosku
poniesione na działalność świetlicy dla dzieci pochodzenia romskiego prowadzonej
przez MOPS w Puławach, w tym na pochodne od wynagrodzenia dla wychowawcy.
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 521.306 zł
wykonanie: 481.638,28 zł, tj. 92,39% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 521.306 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55, decyzjami Ministra
Finansów, z tego:
 decyzją Nr MF/FS9.4143.3.29.2018.MF.572 z dnia 14 marca 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 51 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
marca 2018 r. – kwota 497.843 zł,
 decyzją Nr MF/FS9.4143.3.69.2018.MF.1836 z dnia 18 czerwca 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 224 Wojewody Lubelskiego z dnia 25
czerwca 2018 r. – kwota 23.463 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego
„SENIOR+” na lata 2015-2020.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 55
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 55, zaplanowane zostały w wysokości
521.306 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego
„SENIOR+” na lata 2015-2020.
Środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia, remontów oraz dofinansowanie
bieżącego funkcjonowania placówek typu Dzienny Dom "Senior+" oraz
dofinansowanie Klubów "Senior+", wydatkowane zostały w kwocie 481.638,28 zł,
z tego:
 gmina Chodel – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"
w Chodlu – plan: 72.000 zł, wykonanie: 62.424,30 zł,
 gmina Gościeradów – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu
"Senior+" w Salominie – plan: 72.000 zł, wykonanie: 72.000 zł,
 gmina Józefów – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu
"Senior+" w Józefowie oraz Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"
w Długim Kącie-Osada – plan: 25.674 zł, wykonanie: 21.185,01 zł,
 gmina Krzywda – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SeniorWigor" w Anielinie – plan: 54.000 zł, wykonanie: 45.000 zł,
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 gmina Modliborzyce – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu
"Senior-WIGOR" w Modliborzycach – plan: 72.000 zł, wykonanie: 72.000
zł,
 gmina Puchaczów – Zapewnienie funkcjonowania "Puchaczowska
Akademia Aktywnego Seniora60+" w Bogdance – plan: 72.000 zł,
wykonanie: 72.000 zł,
 gmina Sawin – Utworzenie Dziennego Domu Senior+ „Przystań”, 22-107
Sawin, ul. Chełmska 5 – plan: 10.820,24 zł, wykonanie: 10.820,24 zł,
 gmina Sławatycze – Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"
w Lisznej – plan: 14.548 zł, wykonanie: 12.745,73 zł,
 gmina Tomaszów Lubelski – Remont i wyposażenie Klubu "Senior+"
w Majdanie Górnym, ul Długa 136, 22-600 Tomaszów Lubelski – plan:
23.463 zł, wykonanie: 23.463 zł,
 gmina Tyszowce – Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+"
w Tyszowcach – plan: 16.800 zł, wykonanie: 4.600 zł,
 gmina Wierzbica – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Busównie,
Busówno 19, 22-150 Wierzbica – plan: 40.000 zł, wykonanie: 40.000 zł,
 miasto Zamość – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu
"Senior+" w Zamościu – plan: 48.000 zł, wykonanie: 45.400 zł,
Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie placówek już istniejących
w tym: wynagrodzenie pracowników, opłata mediów, zakup środków czystości oraz
materiałów do prowadzenia zajęć, zakup wyżywienia i artykułów spożywczych,
zapewnienie realizacji potrzeb kulturalnych oraz zakup sprzętu w placówkach
nowopowstających w tym: wyposażenie pomieszczeń, meble, niezbędny sprzęt do
zajęć ruchowych, sprzęt komputerowy i AGD, gry planszowe, itp.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 39.667,72 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 9.000 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 30.667,72 zł.
Niepełne wykorzystanie środków jest wynikiem oszczędności poprzetargowych oraz
wyborem najkorzystniejszych ofert. Natomiast gmina Krzywda zwróciła środki
z powodu niskiej frekwencji uczestników.
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan wg ustawy budżetowej: 100.000 zł
plan po zmianach: 100.000 zł
wykonanie: 99.970 zł, tj. 99,97% planu
Omówienie wydatków
Środki pochodzące z ustawy budżetowej zaplanowane w wysokości 100.000 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 99.970 zł z przeznaczeniem na finansowe wspieranie
programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej,
realizowanych przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. j.t. z 2018 r. poz. 1508 z późn.
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zm.). W ramach programu Wojewody Lubelskiego pn. "Integracja i aktywizacja
społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych"
dofinansowanie otrzymało 8 stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami.
Dotację wykorzystano m. in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem żywności,
środków czystości, higieny osobistej i odzieży. Dofinansowano także wydatki
związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek (schronisk i noclegowni), w tym
kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wody, ścieków, zakupu opału, gazu i oleju
opałowego, art. papierniczo – biurowych. Wykonano drobne remonty i naprawy oraz
doposażono placówki w niezbędne wyposażenie i sprzęt AGD. Pokryto koszty
związane z organizacją wycieczek i spotkań integracyjnych oraz targów pracy.
Sfinansowano koszty obsługi księgowej, koordynacji projektu oraz wynagrodzenia
specjalistów psychologów, instruktorów, terapeutów, pracowników socjalnych.
Niewykorzystane środki w kwocie 30 zł, nie zostały przekazane do wysokości planu.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 9.980 zł
wykonanie: 9.980 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 9.980 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS9.4143.3.45.2018.MF.877 z dnia 10 kwietnia 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 118 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 kwietnia
2018 r., na sfinansowanie zadań związanych z obsługą programu wieloletniego
„SENIOR+” na lata 2015-2020 przez LUW w Lublinie.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 55
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 55 w kwocie 9.980 zł, wykorzystane
zostały w pełnej wysokości, na sfinansowanie zadań związanych z obsługą programu
wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 przez LUW w Lublinie, z tego zakup:
 niszczarki - kwota 2.600 zł,
 urządzenia wielofunkcyjnego - kwota 2.274,27 zł,
 jednostki typ Dell OptiPlex 7050 Mini Tower – kwota – 3.179,55 zł,
 2 szt monitorów typ A liyama XB2283HSU-B1DP - kwota 1.225,08 zł,
 1 szt monitora typ A liyama XB2283HSU-B1DP - kwota 662,97 zł,
 materiałów biurowych - kwota 38,13 zł.
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rozdział 85295 - Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.788.767 zł
wykonanie: 1.625.452,92 zł, tj. 90,87% planu
§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.536.767 zł
wykonanie: 1.373.452,92 zł, tj. 89,37% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.536.767 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55, decyzjami
Ministra Finansów o łączną kwotę 1.773.567 zł, z tego:
 decyzją Nr MF/FS9.4143.3.29.2018.MF.572 z dnia 14 marca 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 51 Wojewody Lubelskiego z dnia
14 marca 2018 r. – kwota 757.824 zł,
 decyzją Nr MF/FS9.4143.3.69.2018.MF.1836 z dnia 18 czerwca 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 224 Wojewody Lubelskiego z dnia
25 czerwca 2018 r. – kwota 754.943 zł,
 decyzją Nr MF/FS9.4143.3.111.2018.MF.2620 z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 336 Wojewody Lubelskiego z dnia
23 sierpnia 2018 r. – kwota 260.800 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu
wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020,
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS9.4143.3.111.2018.MF.2620.K01 z dnia 11 października
2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 540 Wojewody Lubelskiego z dnia
6 listopada 2018 r. – kwota 236.800 zł.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 55
Środki w ramach realizacji programu wieloletniego Senior + Edycja 2018
przeznaczone zostały na utworzenie i wyposażenie Klubów „Senior+” i Dziennych
Domów „Senior+” w gminach województwa lubelskiego.
Dotacja w wykorzystana została przez 8 gmin m.in. na: przebudowę i przystosowanie
pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie ww. placówek: położenie nowych
instalacji co., elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie
nowych podłóg, itp; zakup wyposażenia pomieszczeń: meble, sprzęt AGD, naczynia,
żyrandole, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, gry towarzyskie; wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz altanki drewnianej.
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Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 55 zaplanowane w wysokości
1.536.767 zł, wykorzystane zostały w kwocie 1.373.452,92 zł na dofinansowanie:
1. utworzenia nowych placówek - Dziennego Domu "Senior+", z tego:
 gmina Biłgoraj – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”
w Bukowej, 23-400 Biłgoraj, Bukowa 96 – plan: 139.245,07 zł,
wykonanie: 139.245,07 zł,
 gmina Sawin – Utworzenie Dziennego Domu Senior+ „Przystań”, 22107 Sawin, ul. Chełmska 5 – plan: 205.179,76 zł, wykonanie:
205.179,76 zł,
 gmina Strzyżewice – Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"
w Piotrowicach - inwestycja budowlana – plan: 247.313 zł, wykonanie:
247.313 zł ,
 gmina Sitno – Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Stanisławce
inwestycja budowlana – plan: 236.025,27 zł, wykonanie: 234.714,41 zł,
 miasto Chełm – Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”
w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Ogrodowa 36 – plan: 144.174,40 zł,
wykonanie: 139.826,54 zł,
2. Klubów "Senior+", z tego:
 gmina Międzyrzec Podlaski – Utworzenie Klubu "Senior+" w Rzeczycy,
21-560 Międzyrzec Podlaski, Rzeczyca ul. Prosta 9, Utworzenie Klubu
"Senior+" w Zaściankach - inwestycja budowlana – plan: 298.662,91 zł,
wykonanie: 272.415,30 zł,
 gmina Borki – Utworzenie Klubu "Senior+" w Osownie - inwestycja
budowlana – plan: 122.164,76 zł, wykonanie: 111.169,78 zł,
 UG Rejowiec Fabryczny – Pierwsze wyposażenie nowopowstałego
ze środków własnych Gminy Rejowiec Fabryczny Klubu "Senior+"
w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego
w Pawłowie – plan: 24.000 zł, wykonanie: 23.589,06 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 163.314,08 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 1.089 zł
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 162.225,08 zł.
Niepełne wykorzystanie środków jest wynikiem oszczędności poprzetargowych.
Kwota przeznaczona na wykonanie altany została pomniejszona o 1.089 zł z uwagi na
nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia przez wykonawcę i zwrócona na
rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie roku gmina Kraśnik nie
podpisała umowy i zrezygnowała z realizacji zadania.
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§ 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 252.000 zł
wykonanie: 252.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 252.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS9.4143.3.29.2018.MF.572 z dnia 14 marca 2018 roku,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 51 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca
2018 r., dla powiatu zamojskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
„Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Krasnobrodzie.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 55
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 55 zaplanowane w kwocie 252.000 zł
w ramach realizacji programu wieloletniego Senior + Edycja 2018, wykorzystane
zostały w całości na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"
w Krasnobrodzie. Dotację przeznaczono na adaptację budynku, w tym m.in. wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych oraz wyposażenie pomieszczeń tj. zakup mebli, sprzętu AGD,
sprzętu do rehabilitacji.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 roku w stosunku do 2017 roku w dziale
852 - Pomoc społeczna
Zakres zadań realizowanych w 2018 roku nie różnił się zasadniczo od realizowanych
w roku 2017, tj.: przekazywano środki m.in. na: tworzenie nowych miejsc
w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwój sieci ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanie ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich
utrzymanie, sfinansowanie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na
realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez
gminy w wysokości 2 %, a także dofinansowano wypłatę comiesięcznego dodatku do
wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, świadczących pracę w środowisku,
zatrudnionych w powiatowych centrach pomocy rodzinie, oraz wypłatę
comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, świadczących
pracę w środowisku.
Ponadto w 2018 r., podobnie jak w roku poprzednim realizowane były programy:
 „Senior+” z przeznaczeniem na zapewnienie wsparcia seniorom (osobom
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji w zależności od potrzeb
stwierdzonych w środowisku lokalnym,
 „Za życiem” z przeznaczeniem na kompleksowe wsparcie rodzin.
Dodatkowo w 2018 r. sfinansowano z rezerwy ogólnej zakup środków transportu
dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla powiatowych ośrodków
wsparcia.
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan wg ustawy budżetowej: 5.437.000 zł
plan po zmianach: 9.704.842 zł
wykonanie: 9.081.045,73 zł, tj. 93,57% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 4.267.842 zł wynikała
ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa,
z tego:
 z rezerwy celowej poz. 13 - z przeznaczeniem na realizację pomocy dla
repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie określonym w art.
17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2018, poz. 609)
– kwota 366.727 zł,
 z rezerwy celowej poz. 38 - z przeznaczeniem na realizację zadań określonych
w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie
z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy
– kwota 1.255.278 zł,
 z rezerwy celowej poz. 62 - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota 2.645.837 zł.
Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia
się następująco:

445

rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
plan wg ustawy budżetowej: 5.437.000 zł
plan po zmianach: 6.692.278 zł
wykonanie: 6.617.389,60 zł, tj. 98,88% planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone
powiatom
plan wg ustawy budżetowej: 4.748.000 zł
plan po zmianach: 5.986.878 zł
wykonanie: 5.938.396,29 zł, tj. 99,19% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.238.878 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 38, z tego:
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.13.2018.MF.101 z dnia 16
lutego 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 30 Wojewody Lubelskiego
z dnia 1 marca 2018 r., z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy
– kwota 84.037 zł,
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.94.2018.MF.2294 z dnia 19
lipca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 291 Wojewody Lubelskiego
z dnia 26 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności
zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6
ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kwota 1.130.428 zł.
 decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.154.2018.MF.4112 z dnia 12
października 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 534 Wojewody Lubelskiego
z dnia 5 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy
– kwota 24.413 zł.
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Omówienie wydatków
Dotacja została przeznaczona na finansowanie działalności 19 powiatowych zespołów
do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Do końca 2018 roku do powiatowych zespołów wpłynęło 39.880 wniosków
o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, wydano 38.461
orzeczeń, 6.448 kart parkingowych oraz 8.216 legitymacji.
Środki w kwocie 5.938.396,29 zł zostały wykorzystane m.in. na:
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.343,87 zł,
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.575.195,69 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 218.607,29 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 579.737,25 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 1.057.087,57 zł,
 pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup
środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług
zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe i krajowe,
różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej - kwota 1.504.424,62 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 48.481,71 zł stanowią środki zwrócone przez
jednostki samorządu terytorialnego z powodu:
– oszczędności wynikających z niższego niż zakładano pierwotnie kosztu
realizacji zadania i mniejszą ilością wydanych orzeczeń o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności, w tym legitymacji dokumentujących
niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności,
– przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 38
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 38 wykorzystane zostały w kwocie
1.196.362,31 zł na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności w woj. lubelskim, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511), tj. na sfinansowanie kosztów
obsługi i korespondencji związanej z rozpatrywaniem wniosków oraz wydawaniem
legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności.
Niewykorzystane środki w kwocie 42.515,69 zł stanowią środki zwrócone przez
jednostki samorządu terytorialnego z powodu:
– oszczędności wynikających z niższego niż zakładano pierwotnie kosztu
realizacji zadania i mniejszą ilością wydanych orzeczeń o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności, w tym legitymacji dokumentujących
niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności,
– przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.
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Wydatki bieżące
W ramach wydatków bieżących finansowana była działalność Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
plan wg ustawy budżetowej: 689.000 zł
plan po zmianach: 705.400 zł
wykonanie: 678.993,31 zł, tj. 96,25% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 16.400 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 38 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS9.4143.3.94.2018.MF.2294 z dnia 19 lipca 2018 r. wprowadzoną decyzją
Wojewody Lubelskiego Nr 291 z dnia 26 lipca 2018 r.
Omówienie wydatków
Do zakresu działań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Lublinie należy: orzekanie o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, rozpatrywanie w ramach samokontroli odwołań od orzeczeń
Wojewódzkiego Zespołu i przekazywanie ich do Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych oraz przeprowadzanie badań specjalistycznych osób ubiegających się
o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku niewystarczającej
dokumentacji medycznej.
Do końca 2018 roku do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności wpłynęło 2.716 odwołań, wydano 2.502 orzeczeń.
Na realizację powyższych zadań wykorzystano : 678.993,31 zł, tj. 96,25% planu,
m. in. na:
 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 198,60 zł,
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.169,44 zł,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.656,38 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 40.990,92 zł,
 wynagrodzenia bezosobowe – 261.000 zł,
 pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup
środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług
pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za
administrowanie i czynsze, podróże służbowe i krajowe, odpis na ZFŚS, koszty
postępowania sądowego, szkolenia pracowników niebędących członkami KSC
– 195.977,97 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 26.406,69 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy poz. 38
Środki w kwocie 16.400 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 38 przeznaczone
zostały w całości na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności w woj. lubelskim, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511), tj. na zakup sprzętu komputerowego:
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– tonerów – 854,03 zł,
– 3 szt. drukarek komputerowych – 4.018, 41 zł,
– 3 szt. komputerów typ A OptiPlex i monitorów typ A liyama – 11.527,56 zł.
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rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 366.727 zł
wykonanie: 219.556,59 zł, tj. 59,87% planu
Dotacje
§ 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 190.827 zł
wykonanie: 113.776,11 zł, tj. 59,62% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 190.827 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 13, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS7.4143.3.69.2018.MF.1329 z dnia 15 maja 2018 r. wprowadzoną decyzją
Nr 239 Wojewody Lubelskiego z dnia 27.06.2018 r. z przeznaczeniem na realizację
zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
(Dz. U. 2018 poz. 609).
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 13
Środki z rezerwy celowej poz. 13 zostały wykorzystane przez miasto Lublin w kwocie
113.776,11 zł na podstawie zawartego w dniu 09.08.2018 r. z Wojewodą Lubelskim
Porozumienia nr 781 na zadanie określone w art. 21 ust. 2 ustawy o repatriacji tj.
zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatrianta.
Gmina Lublin dokonała:
– remontu przeznaczonego dla repatriantów lokalu mieszkalnego położonego
w Lublinie. Koszt remontu wyniósł 76.458,15 zł i obejmował: wymianę drzwi
wewnętrznych, okien PCV wraz z parapetami, instalacji elektrycznej
i sanitarnej, przebudowę instalacji gazowej, wymianę podłóg (tj. położenie
paneli w pokojach, terakoty w przedpokoju i łazience, położenie glazury
w kuchni i łazience), uzupełnienie tynków oraz malowanie emulsyjne.
– wyposażenia lokalu mieszkalnego
w meble i niezbędne przedmioty
codziennego
użytku
umożliwiające
natychmiastowe
zamieszkanie
zaproszonych repatriantów. Koszt wyposażenia wyniósł 37.317,96 zł
i obejmował: zakup mebli do pokoju dziennego i sypialni, wykonanie 2 szaf,
mebli kuchennych, zakup sprzętu AGD, RTV oraz innych przedmiotów
codziennego użytku.
Niewykorzystane środki w kwocie 77.050, 89 zł stanowią:
– środki zwrócone przez miasto Lublin – kwota 70.831, 10 zł,
– środki zablokowane zgodnie z decyzją Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia
27 listopada 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) – kwota 6.219,79 zł.
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Dotacja nie została wykorzystana w całości, z uwagi na fakt, iż nie zachodziła
potrzeba zakupu mieszkania, natomiast koszt jego remontu i wyposażenia w niezbędne
przedmioty był niższy od zaplanowanej dotacji.
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 175.900 zł
wykonanie: 105.780,48 zł, tj. 60,14% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 175.900 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 13, z tego:
 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS7.4143.3.28.2018.MF.316
z dnia 22 lutego 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 41 Wojewody Lubelskiego
z dnia 7 marca 2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadań określonych
w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – kwota 125.900 zł,
 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS7.4143.3.164.2018.MF.3957
z dnia 9 października 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 520 Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 października 2018 r., z przeznaczeniem na realizację
zadań określonych w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji –
kwota 50.000 zł.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 13
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 13, zostały wykorzystane
na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty w zakresie
określonym w art. 17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
W 2018 roku środki w łącznej kwocie 105.780,48 zł zostały wykorzystane:
 w kwocie 25.900 zł na kontynuację aktywizacji zawodowej 2 repatriantów
w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 i art. 28 ustawy o repatriacji,
 w kwocie 96.713,15 zł na realizację pomocy dla repatriantów, udzielanej przez
powiaty, w zakresie określonym w art. 23 ww. ustawy, z przeznaczeniem
na wypłatę pomocy finansowej w formie zasiłku na zagospodarowanie, bieżące
utrzymanie oraz zasiłku transportowego, z tego dla:
1. miasta na prawach powiatu Lublin, dotacja w łącznej kwocie 32.711,84 zł
wykorzystana została na wypłatę pomocy finansowej przyznanej:
 decyzją z dnia 2 sierpnia 2018 r. Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji nr DOiRII-640-161/2018/AŚ
dla
repatriantki
zamieszkałej
w
Lublinie
– kwota 9.684,16 zł,
 decyzją z dnia 19 października 2018 r. Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji nr
DOiR-II-640-16,17/2017/MG dla repatriantów zamieszkałych w Lublinie
– kwota 23.027,68 zł,
2. Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, dotacja w łącznej kwocie
43.960,23 zł wykorzystana została na wypłatę pomocy finansowej przyznanej:
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 decyzją z dnia 3 sierpnia 2018 r. Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji nr DOiRII-640-263,264,265/N/2017 dla repatriantów zamieszkałych w Krasnymstawie,
3. Starostwa Powiatowego w Łukowie, dotacja w łącznej kwocie 20.041,08 zł
wykorzystana została na wypłatę pomocy finansowej przyznanej:
 decyzją z dnia 30 października 2018 r. Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji nr
DOiR-II-640-824/2007/LU dla repatriantki zamieszkałej w gminie Trzebieszów
– kwota 10.020,54 zł,
 decyzją z dnia 30 października 2018 r. Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji nr
DOiR-II-640-825/2007/LU dla repatrianta zamieszkałego w gminie
Trzebieszów – kwota 10.020,54 zł,
Niewykorzystane środki w kwocie 70.119,52 zł stanowią:
– środki zwrócone przez jednostki samorządu terytorialnego - kwota 16.832,67 zł,
– środki zablokowane zgodnie z decyzją Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia
27 listopada 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) – kwota 53.286,85 zł.
Dotacja nie została w całości wykorzystana, z uwagi na fakt, iż na etapie planowania
nieznana jest liczba repatriantów, którzy otrzymają pozwolenie na przyjazd na teren
województwa lubelskiego w danym roku, jaki rodzaj pomocy zostanie im przyznany
oraz jaka wysokość kwoty jednorazowej pomocy zostanie przyznana decyzjami
Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji.
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rozdział 85395 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.645.837 zł
wykonanie: 2.244.099,54 zł, tj. 84,82% planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.645.837 zł
wykonanie: 2.244.099,54 zł, tj. 84,82% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 2.645.837 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62, z tego:

decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.16.2018.MF.212 z dnia 16
lutego 2018 r., wprowadzoną decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 47
z dnia 8 marca 2018 r.- kwota 2.001.408 zł,

decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.141.2018.MF.3162 z dnia
6 września 2018 r., wprowadzoną decyzją Wojewody Lubelskiego Nr
576 z dnia 14 listopada 2018 r.– kwota 644.429 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007
r. o Karcie Polaka, tj.
 na wpłatę świadczeń pieniężnych – kwota 2.593.958 zł,
 na koszty obsługi realizacji zadania wypłaty świadczeń pieniężnych,
o których mowa w art. 8a-8c ustawy – kwota 51.879 zł.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 62
W 2018 roku środki przyznane w kwocie 2.645.837 zł, zostały wykorzystane przez
powiaty w wysokości 2.244.099,54 zł na zapewnienie środków pieniężnych na
częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP
posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsce - art. 8 a i b ustawy z dnia
7.09.2007 r. o Karcie Polaka (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1272 z późn. zm.), z tego na:
 wypłatę świadczeń (bez kosztów obsługi) o których mowa w art. 8a-8c ustawy
- kwota 2.200.140 zł,
 koszty obsługi realizacji zadania wypłat świadczeń pieniężnych, o których
mowa w art. 8a-8c ustawy, w wysokości 2% kwot środków pieniężnych
przekazanych do wykonania starostom - kwota 43.959,54 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 401.737,46 zł stanowią:
– środki nieprzekazane do wysokości planu – kwota 16.720, 26 zł,
– środki zablokowane zgodnie z decyzją Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia
22 listopada 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) – 385.017,20 zł.
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Oszczędności powstały na skutek braku wniosków cudzoziemców złożonych do
1.03.2018 r., które były podstawą do wydania decyzji o wypłatę świadczeń dla
posiadaczy Kart Polaka. Zgodnie z wytycznymi MSWiA wnioski cudzoziemców
złożone po tej dacie nie mogły być w tym roku rozpatrzone i finansowane w ramach
środków przyznanych z rezerwy celowej w 2018 r.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zakres zadań realizowanych w obrębie działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, w 2018 roku nie różnił się zasadniczo od realizowanego w 2017
roku, tj. przekazano środki na realizację zadań związanych z finansowaniem
działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
i działalności Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności jak
również zadań związanych z pomocą dla repatriantów. Ponadto w ramach rozdziału
85395 przeznaczono środki dla 20 powiatów na częściowe pokrycie kosztów
zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP posiadaczom Karty Polaka
osiedlającym się w Polsce - art. 8 a i b ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka
(j.t.. Dz. U. z 2018 r., poz. 1272 z późn. zm.)
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan wg ustawy budżetowej: 2.048.000 zł
plan po zmianach: 27.188.606 zł
wykonanie: 23.725.339,44 zł, tj. 87,26% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 25.140.606 zł wynikała ze:
zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, z tego:
 rezerwa celowa poz. 11 w kwocie 604.236 zł, z przeznaczeniem na stypendia
dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 rezerwa celowa poz. 14 w kwocie 137.160 zł, z przeznaczeniem na „Program
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”,
 rezerwa celowa poz. 26 w kwocie 24.399.210 zł, z przeznaczeniem na pomoc
materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.
rozdział 85401 – Świetlice szkolne
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 57.400 zł
wykonanie: 56.848,15 zł, tj. 99,04% planu
Dotacje
§ 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 57.400 zł
wykonanie: 56.848,15 zł, tj. 99,04% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 57.400 zł wynikała
ze zwiększenia z rezerwy celowej poz. 14 decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 wprowadzoną decyzją Nr 89 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na działania określone
w art.18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności
romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014-2020”.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14, zaplanowane w kwocie 57.400 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 56.848,15 zł w związku z „Programem integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.” przez:
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 miasto Chełm na działalność świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich
i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie – plan: 43.000 zł, wykonanie: 42.449,96 zł.
Zajęcia w szkolnej świetlicy integracyjnej prowadzone były w terminach od
maja do czerwca oraz od września do grudnia 2018 roku i obejmowały zajęcia
sportowe, teatralne, plastyczne, muzyczne, terapeutyczno-logopedyczne oraz
zajęcia z kultury romskiej. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele
i wychowawca świetlicy, przeprowadzili łącznie 320 godzin zajęć.
Uczestnikami zajęć było 18 uczniów, w tym 13 dzieci pochodzenia romskiego
i 5 dzieci pochodzenia polskiego. W ramach zadania, w dniach od 18 do 20
czerwca 2018 r. zorganizowano trzydniową wycieczkę do Krakowa, zaś
w dniu 4 października 2018 r. – jednodniową wycieczkę do Lublina.
Na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem
przedstawicieli miasta Chełm i Stowarzyszenia „Chełmska Roma”.
 miasta Lubartów na działalność szkolnej świetlicy integracyjnej w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Lubartowie – plan: 14.400 zł, wykonanie: 14.398,19 zł.
Zajęcia w szkolnej świetlicy integracyjnej prowadzone były w terminach od
maja do czerwca oraz od września do grudnia 2018 roku i obejmowały zajęcia
w świetlicy oraz pomaganie w odrabianiu prac domowych. W zajęciach
uczestniczyło 2 wychowawców świetlicy, przeprowadzili łącznie 140 godzin
zajęć. Uczestnikami zajęć było 10 uczniów, w tym 7 dzieci pochodzenia
romskiego i 3 dzieci pochodzenia polskiego. Ponadto w ramach działalności
świetlicy zorganizowano dla dzieci jednodniową wycieczkę do stadniny koni
Stajni Stanka w Lisowie.
Na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem
przedstawicieli miasta Lubartów.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 551,85 zł stanowią środki zwrócone przez:
 miasto Chełm – 550,04 zł,
 miasto Lubartów – 1,81 zł,
z uwagi na niższą cenę zakupu materiałów i usług oraz niższy koszt zatrudnienia
nauczycieli.
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rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan wg ustawy budżetowej: 2.048.000 zł
plan po zmianach: 2.117.760 zł
wykonanie: 2.116.210,43 zł, tj. 99,93% planu
Dotacje
§ 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 69.760 zł
wykonanie: 69.657,61 zł, tj. 99,85% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia z rezerwy
celowej poz. 14 o łączną kwotę 69.760 zł, z tego:
 decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Nr
MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 wprowadzoną decyzją Nr 89 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. – 43.580 zł,
 decyzją
Ministra
Finansów
z
dnia
3
lipca
2018
r.
Nr
MF/FS10.4143.3.20.2018.MF.2097 wprowadzoną decyzją Nr 246 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 lipca 2018 r. – 26.180 zł.
z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14, zaplanowane w kwocie 69.760 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 69.657,61 zł w związku z „Programem integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.” przez:
 miasto Chełm na realizację zadania pn.: „Letnie warsztaty wokalno-teatralne
dla dzieci romskich i polskich (kontynuacja)” – plan: 15.740 zł, wykonanie:
15.637,61 zł.
W półkoloniach letnich zorganizowanych w mieście Chełm, w miesiącu lipcu
uczestniczyło 22 dzieci, w tym: 12 dzieci pochodzenia romskiego i 10 dzieci
pochodzenia polskiego.
Podczas wypoczynku zorganizowano zajęcia
muzyczne i teatralne, wyjście na seans filmowy do kina, na seans relaksacyjnoinhalacyjny do jaskini solnej oraz do Sali zabaw, do aquaparku, na warsztaty
kulinarne i lekcję savoir vivre. Na zakończenie wypoczynku zorganizowano
ognisko, podczas którego odbył się koncert oraz przedstawienie teatralne
przygotowane przez uczestników warsztatów wokalno-teatralnych.
 gminę Lublin na realizację zadania pn. „Integracyjny wyjazd na wycieczkę
edukacyjną dla dzieci romskich i polskich” – plan: 3.600 zł, wykonanie: 3.600 zł,
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W ramach programu zorganizowano jednodniową wycieczkę do Warszawy dla
20 uczniów uczęszczających do szkół na terenie Lublina, w tym 10 uczniów
pochodzenia romskiego i 10 uczniów pochodzenia polskiego oraz 3 opiekunów
i kierownika wycieczki.
 gminę Lublin na realizację zadania pn. „Integracyjny wyjazd na kolonie dla
dzieci romskich i polskich” – plan: 47.600 zł, wykonanie: 47.600 zł.
W ramach programu zorganizowano kolonie letnie w górach w miejscowości
Grywałd dla 30 uczniów uczęszczających do szkół na terenie Lublina, w tym
15 dzieci pochodzenia romskiego i 15 dzieci pochodzenia polskiego wraz
z opieką 3 wychowawców i kierownika wypoczynku.
 gminę Opole Lubelskie na wycieczki integracyjne dzieci romskich i polskich
– plan: 2.820 zł, wykonanie: 2.820 zł.
W ramach programu zorganizowano jednodniową wycieczkę do Sandomierza
dla 30 uczniów pochodzenia romskiego i polskiego oraz 2 opiekunów
i kierownika wycieczki. Program wycieczki obejmował udział w grze miejskiej
„Inspektor Orest na tropie” i zwiedzanie m.in. podziemnej trasy turystycznej,
ratusza, katedry, domu Długosza.
Niewykorzystane środki w kwocie 102,39 zł stanowią środki zwrócone przez miasto
Chełm z uwagi na niższą cenę zakupu materiałów i usług oraz niższy koszt
zatrudnienia nauczycieli.
fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 440.000 zł
plan po zmianach: 440.000 zł
wykonanie: 439.348,82 zł, tj. 99,85% planu
Środki w rozdziale 85412 zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na 2018 r.
w ogólnej kwocie 440.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku
dla dzieci z rodzin ubogich, organizowanego przez: fundacje, stowarzyszenia
oraz pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych.
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
plan wg ustawy budżetowej: 34.000 zł
plan po zmianach: 20.000 zł
wykonanie: 20.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 14.000 zł wynikała ze
zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 138 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 maja
2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafach:
- § 2820 o kwotę- 10.000 zł,
- § 2830 o kwotę – 4.000 zł.
Omówienie wydatków
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Powyższe środki zostały wykorzystane w całości na dofinansowanie wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez Fundację „Szczęśliwe
Dzieciństwo” w Lublinie dla 100 dzieci z województwa lubelskiego.
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan wg ustawy budżetowej: 320.000 zł
plan po zmianach: 330.000 zł
wykonanie: 329.653,85 zł, tj. 99,90% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 10.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 138 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 maja
2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w § 2810.
Omówienie wydatków
Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży szkolnej pochodzącej z ubogich rodzin organizowanego przez
stowarzyszenia.
Dotacja w kwocie 329.653,85 zł została wykorzystana przez następujące
stowarzyszenia:
- Klub Sportowy „UNIA” – 14.000 zł,
- Stowarzyszenie EDURON – 14.000 zł,
- Stowarzyszenie „OTWARTE SERCA” Zamość – 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „ZAREMBIACY” Lublin – 2.400 zł,
- Stowarzyszenie „SKAUT” – 20.000 zł,
- Szkolny Klub Tenisa Stołowego „DWÓJKA” – 9.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie – 7.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny – 12.800 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Zamościu – 13.653,85 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” – 20.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSTANS” Niedźwiada – 30.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „NIEDŹWIADEK” – 16.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Niedźwiada – 6.000 zł,
- Lubelski Sportowy Klub „TAEKWON-DO” – 9.000 zł,
- Szkolny Klub Sportowy „SZÓSTKA” – 7.400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „BIAŁO-CZARNI” – 7.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA - FOX” Lublin – 9.000 zł,
- Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury – 10.400 zł,
- Klub Sportowy „PROTEKTOR” – 10.000 zł,
- Lubelska Akademia Sportu „CAMPISPORTIVI” – 19.000 zł,
- Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań Radawczyk – 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „RAZEM” – 6.000 zł,
- Towarzystwo Rozwoju Ziemi Karczmiskiej – 8.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DYS” – 12.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SKARPA” – 7.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Lubelskiej – 40.000 zł.
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Środki pochodzące z dotacji wydatkowane zostały na realizację programu pobytu
dzieci na koloniach, w tym na dofinansowanie kosztów zakwaterowania
i wyżywienia. W koloniach i półkoloniach zorganizowanych przez stowarzyszenia
i dofinansowanych z budżetu państwa uczestniczyło 1.880 dzieci z województwa
lubelskiego.
Niewykorzystane środki w kwocie 346,15 zł stanowią środki zablokowane decyzją
Nr 7 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok z uwagi na mniejszą liczbę dzieci
i młodzieży, które brały udział w wypoczynku oraz wybór najkorzystniejszych ofert
pod względem ceny i jakości usługi.
§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 86.000 zł
plan po zmianach: 90.000 zł
wykonanie: 89.694,97 zł, tj. 99,66% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 4.000 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 138 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 maja
2018 r., z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w § 2810.
Omówienie wydatków
Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży szkolnej organizowanego przez pozostałe jednostki niezaliczone do
sektora finansów publicznych.
Dotacja w kwocie 89.694,97 zł wykorzystana została na dofinansowanie wypoczynku
dzieci i młodzieży organizowanego przez:
- Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 40.000 zł,
- Lubelski Oddział Okręgowy PCK – 27.800 zł,
- Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej – 16.000 zł,
- Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej – 5.894,97 zł.
Wypoczynek zorganizowany został w formie kolonii.
Niewykorzystane środki w kwocie 305,03 zł stanowią środki zablokowane decyzją Nr
7 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok z uwagi na mniejszą liczbę dzieci i
młodzieży, które brały udział w wypoczynku oraz wybór najkorzystniejszych ofert
pod względem ceny i jakości usługi.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 1.608.000 zł
plan po zmianach: 1.608.000 zł
wykonanie: 1.607.204 zł, tj. 99,95 % planu
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W 2018 r. środki w kwocie 1.608.000 zł zostały zaplanowane na wydatki bieżące,
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z rodzin
ubogich i zagrożonych patologiami na koloniach w okresie wakacji oraz delegacje
służbowe pracowników Kuratorium Oświaty do szkół i placówek związane
ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym i monitorowaniem placówek
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Omówienie wydatków
Koszt organizacji wypoczynku wynikał z umów podpisanych z organizatorami
wybranymi przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w trybie przetargu
nieograniczonego.
Środki w kwocie 1.607.204 zł wykorzystane zostały na:
 organizację kolonii letnich dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
ubogich i zagrożonych patologiami – kwota 1.553.567,15 zł,
 zakup materiałów biurowych i papierniczych związanych z organizacją
wypoczynku – kwota 50.432,81 zł,
 pokrycie kosztów podróży służbowych w celu kontroli placówek wypoczynku –
kwota 3.204,04 zł.
W wypoczynku zorganizowanym i sfinansowanym przez Kuratorium Oświaty
w Lublinie w 2018 roku wzięło udział 1.982 dzieci i młodzieży z terenu województwa
lubelskiego.
Niewykorzystane środki w kwocie 796 zł stanowiące oszczędności powstałe po
przeprowadzeniu procedury przetargowej w związku z organizacją wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, nie zostały przekazane do wysokości planu.
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rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 24.399.210 zł
wykonanie: 20.938.182,86 zł, tj. 85,82% planu
Dotacje
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 23.872.640 zł
wykonanie: 20.576.122,21 zł, tj. 86,19% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 23.872.640 zł
wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 z tego:
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.31.2018.MF.1032 z dnia 12
kwietnia 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 103 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota
14.655.259 zł,
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.176.2018.MF.3894 z dnia 8
października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 476 Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – kwota
9.217.381 zł.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, zaplanowane w kwocie 23.872.640 zł
przeznaczone zostały dla 213 jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystane
w łącznej kwocie 20.576.122,21 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie
oświaty.
Celem przyznanej pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego było
zmniejszenie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia. Większość środków przyznano na pokrycie kosztów związanych
z dofinansowaniem zakupu artykułów szkolnych, podręczników i innych pomocy
naukowych a także zestawu komputerowego oraz stroju sportowego. Samorządy
wspierały rodziny ubogie i w przypadku, gdy rodzice zgłaszali brak środków własnych
na zakup potrzebnych artykułów szkolnych, gminy dokonywały zakupu. Ponadto
część uczniów otrzymała pomoc w formie dofinansowania lub zwrotu kosztów udziału
w wycieczkach szkolnych.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.296.517,79 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostki – kwota 1.629.390,41 zł,
 środki nieprzekazane do jst na ich wniosek – kwota 28.098 zł,
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 środki zablokowane decyzją Nr 16 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2018
rok – kwota 1.639.029,38 zł
Oszczędności powstały w związku ze zmniejszeniem liczby wniosków,
przeszacowaniem zapotrzebowania oraz ze względu na przekroczenie kryterium
dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy. Poprawa sytuacji materialnej
rodziny podniosła wysokość dochodu na osobę w rodzinie, co spowodowało
przyznanie świadczeń w niższych kwotach.
§ 2040 - Dotacje przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach programów rządowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 526.570 zł
wykonanie: 362.060,65 zł, tj. 68,76% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 526.570 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS5.4143.3.157.2018.MF.3722 z dnia 10 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją budżetową Nr 488 Wojewody Lubelskiego z dnia
18 października 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”,
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 26
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, zaplanowane w kwocie 526.570 zł
przeznaczone zostały dla jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystane
w łącznej kwocie 362.060,65 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2018 r.- „Wyprawka szkolna”
Celem programu było wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju
edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do
kształcenia w zawodach dla uczniów z niepełnosprawnościami.
W 2018 roku środki na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych otrzymało
46 jednostek samorządu terytorialnego, z dofinansowania do zakupu podręczników
skorzystało ogółem 1.310 uczniów.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 164.509,35 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostki – 92.840,95 zł,
 środki zablokowane w kwocie 71.668,40 zł; decyzja Nr 4 Wojewody
Lubelskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych na 2018 rok. Kwota wynika z rozliczenia po
zabezpieczeniu wszystkich potrzeb na realizację zadań Rządowego programu
pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna”.
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Samorządy ustalając liczbę uprawnionych do skorzystania z programu bazują na wnioskach
rodziców o przyznanie świadczenia na zakup podręczników, natomiast po weryfikacji
dokumentów liczba wydanych decyzji była różna od liczby ubiegających się w miesiącu
wrześniu. Wynika to z faktu, że część rodziców nie przedłożyła rachunków
potwierdzających zakup podręczników do wysokości określonej w rozporządzeniu.
Również niektórzy rodzice ubiegający się o przyznanie świadczenia dla dzieci
z orzeczeniami przedkładają orzeczenia wystawione przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast program określa, że winny to być
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 604.236 zł
wykonanie: 604.236 zł, tj. 100% planu
§ 3240 – Stypendia dla uczniów
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 604.236 zł
wykonanie: 604.236 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 604.236 zł wynikała
ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11 z tego:
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.49.2018.MF.1181 z dnia 25
kwietnia 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 124 Wojewody Lubelskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów Prezesa
Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – kwota 366.876 zł,
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.194.2018.MF.4032 z dnia 10
października 2018 r., wprowadzoną decyzją budżetową Nr 496 Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 października 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych –
kwota 237.360 zł.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 11
Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 11, wykorzystane zostały
w całości na sfinansowanie, w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 r.
stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
przyznanych na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890).
Stypendia otrzymało 237 uczniów uczęszczających do szkół w roku szkolnym
2017/2018 oraz 230 uczniów za okres wrzesień-grudzień roku szkolnego 2018/2019.
Środki zostały wykorzystane w całości.
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rozdział 85495 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 10.000 zł
wykonanie: 9.862 zł, tj. 98,62% planu
Dotacje
§ 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 10.000 zł
wykonanie: 9.862 zł, tj. 98,62% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 10.000 zł wynikała ze
zwiększenia
rezerwy
celowej
poz.
14
decyzją
Ministra
Finansów
Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 z dnia 29 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją
budżetową Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem
na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823),
adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14 w kwocie 10.000 zł zostały
wykorzystane w kwocie 9.862 zł przez gminę Lublin z przeznaczeniem na spotkanie
integracyjne „czterech kultur” które odbyło się 24 października 2018 r. w budynku
Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie zakupu
produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania dań kuchni polskiej,
romskiej, ukraińskiej i żydowskiej dla około 200 osób, wynagrodzeń z tytułu umów
o dzieło dla 4 artystów za wykonanie muzycznego programu artystycznego, zakup
kwiatów dla artystów oraz dyplomów i drobnych upominków.
Niewykorzystane środki w kwocie 138 zł zostały zwrócone przez gminę Lublin
w związku z niższą ceną zakupu artykułów spożywczych niż planowano we wniosku.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W 2018 roku, tak jak w 2017 r. przekazywano środki na finansowanie zadań
wynikających z programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej
w Polsce na lata 2014-2020”, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dla
dzieci z rodzin ubogich, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”, sfinansowanie stypendiów
Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
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Dział 855 – Rodzina
plan wg ustawy budżetowej: 2.186.945.000 zł
plan po zmianach: 2.279.774.503 zł
wykonanie: 2.221.875.952,45 zł, tj. 97,46% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 92.829.503 zł
wynikała ze zwiększenia planu decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych
budżetu państwa:
 z rezerwy celowej poz. 15, o kwotę 89.799 zł z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 z rezerwy celowej poz. 34, o łączną kwotę 27.650.000 zł z przeznaczeniem na:
 realizację zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia
społecznego – kwota 150.000 zł,
 realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 27.500.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 53, o łączną kwotę 5.187.908 zł z przeznaczeniem na:
 finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota
121.742 zł,
 organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków
adopcyjnych – kwota 226.202 zł,
 zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 –
kwota 4.820.241 zł,
 finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej
osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych
w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu
państwa obcego za zgodą sądu polskiego – kwota 19.723 zł,
 z rezerwy celowej poz. 58, o kwotę 10.636.886 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym
programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”
2018,
 z rezerwy celowej poz. 77, o łączną kwotę 49.264.910 zł z przeznaczeniem na:
 realizację zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia
społecznego – kwota 150.000 zł,
 realizację świadczenia wychowawczego – kwota 49.114.910 zł.
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Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco:
rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
plan wg ustawy budżetowej: 1.405.784.000 zł
plan po zmianach: 1.377.178.927,84 zł
wykonanie: 1.354.153.371,69 tj. 98,33% planu
Dotacje
§ 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
plan wg ustawy budżetowej: 1.405.784.000 zł
plan po zmianach: 1.377.170.810 zł
wykonanie: 1.354.145.253,85 zł, tj. 98,33% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 28.613.190 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu o łączną kwotę 63.954.670 zł, z tego:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 77, decyzją Ministra Finansów Nr
MF/FS4.4143.3.490.2018.MF.3410 z dnia 21 września 2018 r., wprowadzoną
decyzją Nr 420 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 września 2018 r. – kwota
49.114.910 zł,
 decyzją budżetową Nr 570 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.
z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85504, § 2010 oraz rozdziale
85504, § 2110 - kwota 14.839.760 zł,
z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa
w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
2. zmniejszenia planu o łączną kwotę 92.567.860 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 227 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.,
o kwotę 1.003.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85504,
§ 2010,
 decyzją budżetową Nr 304 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
o kwotę 91.564.860 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85504,
§ 2010.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki zaplanowane w wysokości 1.377.170.810 zł, zostały
wykorzystane w kwocie 1.354.145.253,85 zł na wypłatę przez gminy 2.685.668
świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
oraz koszty obsługi programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego
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2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. j.t. z 2018 r., poz. 2134,
ze zm.), z tego:
 kwota dotacji wykorzystana na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
1.334.211.636,18 zł,
 kwota dotacji wykorzystana na obsługę – 19.933.617,67 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 23.025.556,15 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 2.072.139 zł,
 środki zwrócone przez jst – 9.655.654,15 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 11.297.763 zł, z tego:
 decyzją Nr 21 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 3.044.670 zł,
 decyzją Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 5.536.093 zł,
 decyzją Nr 56 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 2.717.000 zł.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było trudnościami jednostek gminnych
w prawidłowym oszacowaniu potrzeb finansowych, w związku z opóźnieniami
w wydawaniu decyzji administracyjnych w ramach koordynacji systemu
zabezpieczenia społecznego, niekompletną dokumentacją składaną przez
świadczeniobiorców oraz odzyskanymi, nienależnie pobranymi świadczeniami
wychowawczymi.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 77
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 77, zaplanowane w wysokości
49.114.910 zł, do końca 2018 r. wydatkowane zostały na wypłatę przez gminy
świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
oraz koszty obsługi programu "Rodzina 500 plus", zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w łącznej kwocie
33.679.806,08 zł, z tego:
 kwota dotacji wykorzystana na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
33.185.085,10 zł,
 kwota dotacji wykorzystana na obsługę – 494.720,98 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 15.435.103,92 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 1.182.710 zł,
 środki zwrócone przez jst – 5.671.630,92 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 8.580.763 zł, z tego:
 decyzją Nr 21 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 3.044.670 zł,
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 decyzją Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 5.536.093 zł.
Niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było trudnościami jednostek gminnych
w prawidłowym oszacowaniu potrzeb finansowych, w związku z opóźnieniami
w wydawaniu decyzji administracyjnych w ramach koordynacji systemu
zabezpieczenia społecznego, niekompletną dokumentacją składaną przez
świadczeniobiorców oraz odzyskanymi, nienależnie pobranymi świadczeniami
wychowawczymi.
§ 2380 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw,
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 8.117,84 zł
wykonanie: 8.117,84 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 8.117,84 zł wynikała
ze zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 75 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
marca 2018 r., z przeznaczeniem na:
 spłatę zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej do końca 2017 r., obejmujących koordynację systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia
wychowawczego, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących
w rozdziale 85595 - kwota 413,68 zł,
 spłatę zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy w 2017
roku realizowali zadania z zakresu administracji rządowej, związane
z koordynacją świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, którzy
z dniem 1 stycznia 2018 r. nie stali się pracownikami Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
bieżących w rozdziale 85595 - kwota 7.704,16 zł.
Omówienie wydatków
Dotacja w kwocie 8.117,84 zł została wykorzystana w całości na spłatę zobowiązań
Skarbu Państwa z tytułu:
 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej do końca 2017 r.,
obejmujących koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie
świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla
pracowników, którzy w 2017 roku realizowali zadania z zakresu administracji
rządowej, związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
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w zakresie świadczenia wychowawczego, którzy nie stali się z dniem 1 stycznia
2018 r. pracownikami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
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rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
plan wg ustawy budżetowej: 766.047.000 zł
plan po zmianach: 791.252.733,63 zł
wykonanie: 763.694.547,59 zł, tj. 96,52% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 766.047.000 zł
plan po zmianach: 791.237.710 zł
wykonanie: 763.679.523,96 zł, tj. 96,52% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 25.190.710 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34 o kwotę
27.500.000 zł, decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.487.2018.MF.3405
z dnia 19 września 2018 r., wprowadzoną decyzją Nr 414 Wojewody Lubelskiego
z dnia 24 września 2018 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
2. zmniejszenia planu o łączną kwotę 2.309.290 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 107 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85595 § 2010 – kwota 618 zł,
 decyzją budżetową Nr 276 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lipca 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85508 § 2110 – kwota 602 zł,
 decyzją budżetową Nr 300 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85508 § 2160 oraz w rozdziale
85510 § 2160 – kwota łączna 1.349.550 zł,
 decyzją budżetową Nr 304 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85504 § 2110 – kwota 958.520 zł.
Omówienie wydatków
Powyższa dotacja zaplanowana w wysokości 791.237.710 zł, w 2018 r. wykorzystana
została w kwocie 763.679.523,96 zł, z tego:
1. Środki w kwocie 790.384.870 zł zaplanowane zostały na realizację ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. j.t. z 2017 r. poz. 1952j.t.
z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
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alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. j. t. z 2017 r. poz.
2092 j.t. z późn. zm.).
Do końca 2018 r. środki w łącznej kwocie 762.835.644,35 zł przeznaczone zostały na:
a) wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę zasiłków dla opiekunów, składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę
świadczeń funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 700.715.554,45 zł,
z tego:
 kwota wykorzystana na realizację zadania (bez kosztów obsługi)
680.237.882,48 zł,
 kwota wykorzystana na obsługę zadania - 20.477.671,97 zł,
b) wypłatę świadczeń rodzicielskich w łącznej kwocie 62.120.089,90 zł, z tego:
 kwota wykorzystana została na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
61.954.819,90 zł,
 kwota wykorzystana została na obsługę zadania – 165.270 zł.
W 2018 r. wypłacono m.in.:
 852.787 dodatków do zasiłków rodzinnych (10.030 z tytułu urodzenia dziecka,
31.994 z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, 72.103 z tytułu samotnego wychowania dziecka, 97.722
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 162.161 z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego, 194.767 z tyt. podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania, 284.010 z tyt. wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej),
 3.428 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, do których
prawo zostało ustalone na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego,
 547.459 zasiłków pielęgnacyjnych,
 86.365 świadczeń pielęgnacyjnych,
 16. 016 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 83.296 świadczeń rodzicielskich,
 155.947 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 25.807 zasiłków dla opiekuna.
Część wydatków poniesiono w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie
art. 5 ust. 3 ustawy (złotówka za złotówkę).
W 2018 r. dokonano wypłaty 192.688 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na
kwotę 79.098.556 zł, sfinansowano należne koszty obsługi zadań zleconych oraz
odzyskano świadczenia nienależnie pobrane na kwotę 961.801 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 27.549.225,65 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 9.355.838,65 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 2.453,191 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 15.740.196 zł, z tego:
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 decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie korekty
decyzji Nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 11.394.196 zł,
 decyzją Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 2.677.000 zł,
 decyzją Nr 56 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 1.669.000 zł.
Zasadniczym powodem niewykorzystania dotacji, były trudności gmin
w prawidłowym oszacowaniu potrzeb i znacznie mniejsze potrzeby finansowe na
realizację zadań. Szczególnie w okresie IV kwartału 2018 r. gminy zgłaszały trudności
w prawidłowym oszacowaniu potrzeb związanych z finansowaniem zasiłków
rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym. Szacowanie wysokości dodatkowych
potrzeb finansowych i zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej sporządzane były
– z uwagi na zapisy ustawowe - na początku nowego okresu zasiłkowego, kiedy
w przeważającej większości jednostek, dokumentacja dotycząca osób uprawnionych
do świadczeń była na etapie kompletowania i weryfikacji. To uniemożliwiało
precyzyjne określenie wysokości wydatków koniecznych do poniesienia do końca
roku.
Dodatkowe utrudnienia w gminach, związane z wypłatą zaplanowanych wcześniej
kwot świadczeń stanowiły również, m. in. brak do końca roku prawomocnych decyzji
dotyczących świadczeń, do których prawo powinno być ustalone przez Wojewodę
Lubelskiego na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, nie składanie przez niektóre osoby (z różnych powodów: głównie nie
przebywanie w miejscu zamieszkania) wniosków na nowe okresy zasiłkowe,
występowanie ze znacznym opóźnieniem o przysługujące świadczenia m.in. dot.
otrzymania świadczenia rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, otrzymania
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, otrzymania dodatku z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania itp. Na wartość kwoty zwrotu miały również wpływ świadczenia
niepodjęte i odzyskane świadczenia nienależnie pobrane oraz oszczędności
w wydatkach na koszty obsługi zadań zleconych.
2. Środki zaplanowane w kwocie 852.840 zł na realizację ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.
1860) tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie
z art. 10. ust. 11 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu oraz koszty obsługi zadania określone na podstawie z art. 10 ust.
11 ustawy (3%). Środki wykorzystane zostały w 2018 r. w wysokości
843.879,61 zł, przez 92 gminy na wypłatę 205 świadczeń, z tego:
 kwota dotacji wykorzystana została na realizację zadania (bez kosztów
obsługi) – 820.000 zł,
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 kwota dotacji wykorzystana została na obsługę zadania – 23.879,61 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 8.960,39 zł stanowią środki zwrócone przez
gminy. Przyczyną zwrotu dotacji były niewykorzystane środki na wypłatę świadczeń
z powodu m. in. decyzji odmownych, świadczeń nieodebranych oraz na koszty
obsługi.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 34
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 34 zaplanowane w wysokości
27.500.000 zł, w 2018 r. wykorzystane zostały w kwocie 9.175.791,93 zł, z tego:
1. Środki w kwocie 27.462.920 zł zaplanowane zostały na realizację ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952
z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. j. t. z 2017 r.
poz. 2092 j.t. z późn. zm.).
Do końca 2018 r. środki w łącznej kwocie 9.138.711,93 zł przeznaczone zostały na:
a) wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę zasiłków dla opiekunów, składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę
świadczeń funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 8.427.260,97 zł, z tego:
 kwota wykorzystana została na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
8.235.074,68 zł,
 kwota wykorzystana na obsługę zadania – 192.186,29 zł,
b) wypłatę świadczeń rodzicielskich w łącznej kwocie 711.450,96 zł, z tego:
 kwota wykorzystana została na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
708.780,96 zł,
 kwota wykorzystana została na obsługę zadania – 2.670 zł.
Środki z rezerwy celowej wykorzystano na wypłatę m.in.: zasiłków rodzinnych,
dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowania
dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku
szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczeń rodzicielskich,
świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz kosztów obsługi ww. zadań zleconych.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 18.324.208,07 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 3.624.045,07 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 628.967 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 14.071.196 zł, z tego:
 decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie korekty
decyzji Nr 22 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 11.394.196 zł,
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 decyzją Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018
rok – 2.677.000 zł.
Zasadniczym powodem niewykorzystania dotacji, były trudności gmin w
prawidłowym oszacowaniu potrzeb i mniejsze potrzeby finansowe na realizację zadań,
nie składanie przez niektóre osoby wniosków na nowe okresy zasiłkowe lub
występowanie ze znacznym opóźnieniem o przysługujące świadczenia, świadczenia
niepodjęte i odzyskane świadczenia nienależnie pobrane oraz oszczędności dotyczące
wydatków na koszty obsługi zadań zleconych.
2. Środki zaplanowane w kwocie 37.080 zł na realizację ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)
tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10.
ust. 11 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
oraz koszty obsługi zadania określone na podstawie z art. 10 ust. 11 ustawy (3%),
wykorzystane zostały w 2018 r. w pełnej wysokości, przez 9 gmin na wypłatę
9 świadczeń, z tego:
 kwota dotacji wykorzystana na realizację zadania (bez kosztów obsługi) –
36.000 zł,
 kwota dotacji wykorzystana na obsługę zadania – 1.080 zł.
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 15.023,63 zł
wykonanie: 15.023,63 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 15.023,63 zł wynikała
ze zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 75 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
marca 2018 r., z przeznaczeniem na:
 spłatę zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej do końca 2017 r., obejmujących koordynację systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia
wychowawczego, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących
w rozdziale 85595 – kwota 489,19 zł,
 spłatę zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy w 2017
roku realizowali zadania z zakresu administracji rządowej, związane
z koordynacją świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, którzy
z dniem 1 stycznia 2018 r. nie stali się pracownikami Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
bieżących w rozdziale 85595 – kwota 14.534,44 zł.
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Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 15.023,63 zł, przeznaczone zostały
w całości na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej do końca 2017 r. obejmujących koordynację systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz z tytułu wypłaty
dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla pracowników, którzy
w 2017 roku realizowali zadania z zakresu administracji rządowej, związane
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń
rodzinnych, którzy nie stali się z dniem 1 stycznia 2018 r. pracownikami Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
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rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 89.799 zł
wykonanie: 57.485,58 zł, tj. 64,02% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 89.799 zł
wykonanie: 57.485,58 zł, tj. 64,02% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 89.799 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.37.2018.MF.258 z dnia 19 lutego 2018 r., wprowadzoną
decyzją Nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 marca 2018 r., z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 15
Do końca 2018 r. środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 15 zaplanowane zostały
w wysokości 89.799 zł, z przeznaczeniem na realizację w 2018 r. przez gminy zadań
związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. j.t. z 2017 r. poz. 1832, ze zm.).
Powyższe środki wykorzystane zostały w kwocie 57.485,58 zł przez jednostki
z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie kosztów kart wydanych w grudniu 2017 roku, a nie
sfinansowanych środkami z budżetu 2017 r.,
 sfinansowanie kosztów obsługi wynikających z art. 29 ww. ustawy.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 32.313,42 zł stanowią:
 środki zwrócone przez j.s.t. – 10.894,42 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 21.419 zł.
Niższe wykonanie wynika z rozliczenia wydatków i niewykorzystania przez j.s.t.
środków przysługujących z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny (mniejsze wydatki
osobowe i rzeczowe) oraz dokonanej przez jednostki korekty wartości
sprawozdawczych SI KDR R05. Z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby
jednostek samorządu terytorialnego powyższe środki nie zostały wykorzystane do
końca 2018 roku.
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rozdział 85504 - Wspieranie rodziny
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 82.144.034 zł
wykonanie: 78.503.466,55 zł, tj. 95,57% planu
Dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 77.664.130 zł
wykonanie: 75.148.508,59 zł, tj. 96,76% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 77.664.130 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu o łączną kwotę 92.567.860 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 227 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi w związku
z przygotowaniem do realizacji i realizacją rządowego programu „Dobry start”
(wprowadzenie programu, przyjmowanie i weryfikacja wniosków), zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2018, poz. 1061), z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85501,
§ 2060 – kwota 1.003.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 304 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U.
z 2018, poz. 1061), z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85501, § 2060 –
91.564.860 zł.
2. zmniejszenia planu o łączną kwotę 14.903.730 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 563 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85508, § 2160 oraz rozdziale 85510,
§ 2160 – kwota 173.000 zł,
 decyzją budżetową Nr 570 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2018 r.,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85501, § 2060 – kwota
14.730.730 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. powyższe środki zaplanowane w wysokości 77.664.130 zł zostały
wykorzystane na realizację w 2018 r. przez gminy zadań wynikających
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).
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W ramach środków, wsparciem z programu objęci zostali uczniowie w celu
wyrównywania szans edukacyjnych, niezależnie od posiadanego kapitału
kulturowego, społecznego i materialnego.
Jednostki, w oparciu o otrzymane wnioski, ustaliły i wypłaciły 242.511 świadczeń dla
osób uczących się na kwotę w wysokości 72.739.250 zł.
Na obsługę programu jednostki wykorzystały kwotę 2.409.258,59 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 2.515.621,41 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 2.432.770 zł,
 środki zwrócone przez jst – 82.851,41 zł.
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 3.630.414 zł
wykonanie: 2.517.121,01 zł, tj. 69,33% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 3.630.414 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej poz. 53 decyzją Ministra Rozwoju
i Finansów Nr MF/FS4.4143.3.611.2017.MF.3338 z dnia 28 września 2017 roku,
wprowadzonej decyzją Nr 487 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy
asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art.
247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy poz. 35
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 53 zaplanowane w wysokości 3.630.414 zł,
wykorzystane zostały w kwocie 2.517.121,01 zł na realizację „Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Zgodnie
z założeniami ww. Programu środki pochodzące z rezerwy celowej oraz Funduszu
Pracy wykorzystane zostały na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów
rodziny, w wysokości do 67% wynagrodzenia brutto z kwoty maksymalnie
wynoszącej 2.100 zł miesięcznie na etat lub do 33% wynagrodzenia brutto z kwoty
maksymalnie wynoszącej 1.000 zł miesięcznie w przypadku równoważnej czasowo
umowy zlecenia. Dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego
obejmowało wyłącznie wynagrodzenie asystentów rodziny wraz z pochodnymi.
W świetle art. 15 ust. 1 pkt 1-19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny:
 opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 udziela pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa
domowego,
 pomaga rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
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udziela pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
pomaga rodzinom rozwiązywać problemy wychowawcze,
wspiera aktywność społeczną rodzin,
motywuje członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
pomaga w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
motywuje do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie
prawidłowych
wzorców
rodzicielskich
umiejętności
psychospołecznych,
 udziela wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci,
 dokumentuje pracę z rodziną,
 dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny,
 monitoruje funkcjonowanie rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 sporządza, na wniosek sądu, opinie o rodzinie i jej członkach,
 współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 współdziała z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny nie może przekraczać 15.
W 191 gminach województwa lubelskiego realizujących Program opieką
245 asystentów rodziny było objętych 2.571 rodzin i pozostających w nich 6.126
dzieci. W ww. gminach dofinansowanie ze środków dotacji celowej wynagrodzenia
asystenta rodziny wraz z pochodnymi nie przekroczyło progu 2.100 zł miesięcznie na
etat lub 1.000 zł miesięcznie w przypadku równoważnej czasowo umowy zlecenia.
Liczba rodzin objętych opieką asystentów rodziny nie przekroczyła wskazanego wyżej
ustawowego wymogu. Tym niemniej w kilku gminach biorących udział w Programie
występowała rotacja w odniesieniu do liczby rodzin będących pod opieką asystenta
(Dęblin, Kąkolewnica, Krasnystaw, Łaziska, Łuków, Michów, Piaski, Puchaczów
i Ryki).
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.113.292,99 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 83.801,99 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 4.747 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 1.024.744 zł.
Zwroty niewykorzystanych środków z dotacji celowej, dokonane przez gminy,
spowodowane w szczególności: rezygnacją z realizacji zadania przez Gminę
Dubienka, nieprawidłowością w realizacji zadania własnego stwierdzoną w Gminie
Piszczac, długotrwałą absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi, oraz przerwami
w zatrudnieniu spowodowanymi rezygnacją osób zatrudnionych na stanowisku
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asystentów rodziny oraz przeszacowania kwoty
w odniesieniu do faktycznego zapotrzebowania gmin.

środków

rezerwy

celowej

§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 849.490 zł
wykonanie: 837.836,95 zł, tj. 98,63% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 849.490 zł wynikała ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 304 Wojewody Lubelskiego z dnia 2
sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry
start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U.
z 2018, poz. 1061), z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85502, § 2010 –
kwota – 958.520 zł,
2. zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 570 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
listopada 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85501, § 2060 –
kwota 109.030 zł.
Omówienie wydatków
W 2018 r. powyższe środki w wysokości 849.490 zł, zaplanowane zostały na
realizację przez powiaty zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) w zakresie świadczeń
wypłacanych osobom przebywającym w pieczy zastępczej i usamodzielniającym się.
Środki wykorzystane zostały przez 24 powiaty w kwocie 837.836,95 zł, z tego:
 kwota dotacji wykorzystana została na realizację zadania (bez kosztów obsługi)
– 810.900 zł,
 kwota dotacji wykorzystana została na obsługę zadania – 26.936,95 zł.
Jednostki, w oparciu o otrzymane wnioski, ustaliły świadczenia dla 2.717 osób
uczących i wypłaciły 2.703 świadczenia, w tym świadczenia przyznane z wniosków
dotyczących opieki naprzemienne.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 11.653,05 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 11.120 zł,
 środki zwrócone przez j.s.t. – 533,05 zł.
Niepełne wykorzystanie środków jest wynikiem oszczędności w wydatkach na
obsługę zadania oraz skutkiem świadczeń niepodjętych i odzyskanych świadczeń,
które zostały nienależnie pobrane.
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rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 10.330.886 zł
wykonanie: 7.205.874,79 zł, tj. 69,75% planu
Dotacje
§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.475.200 zł
wykonanie: 1.295.400 zł, tj. 87,81% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 1.475.200 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58, decyzją Ministra
Finansów z dnia 17 kwietnia 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.205.2018.MF.1074,
wprowadzoną decyzją Nr 175 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH +” 2018.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58
Środki z rezerwy celowej poz. 58 przeznaczone na realizację Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018 r. tj. Moduł
2 (skierowany do gmin) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych
przez gminy z udziałem Programu (tj. z wcześniejszych edycji), w tym miejsc dla
dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, wykorzystane
zostały w kwocie 1.295.400 zł przez 12 jednostek, z tego:
 miasto Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Żłobków Miejskich: "Akademia
Małego Odkrywcy", ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska, Moduł 1b
oraz „Skarbiec Skrzata”, ul. Janowska 22, 21-500 Biała Podlaska, Moduł 2 –
plan: 92.600 zł, wykonanie: 92.600 zł
 gminę Karczmiska z przeznaczeniem dla Żłobka Gminnego w Karczmiskach
Karczmiska Pierwsze, ul. Opolska 18, 24-310 Karczmiska, Moduł 2 – plan:
57.600 zł, wykonanie: 57.600 zł,
 miasto Krasnystaw z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie,
ul. Poniatowskiego 48, 22-300 Krasnystaw, Moduł 2 – plan: 27.000 zł,
wykonanie: 27.000 zł,
 gminę Krzywda z przeznaczeniem dla Żłobka w Gminie Krzywda,
ul. Osiedlowa 5, 21-470 Krzywda, Moduł 2 – plan: 108.000 zł, wykonanie:
89.550 zł,
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 miasto Lublin - z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie,
Żłobek nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, Moduł 2 oraz nr 9, Moduł 1b –
plan: 608.150 zł, wykonanie: 574.900 zł,
 miasto Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Przedszkolna 2A, 21-560 Międzyrzec Podlaski,
Moduł 2 – plan: 43.200 zł, wykonanie: 43.200 zł,
 gminę Niemce z przeznaczeniem dla Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina”
w Niemcach, ul. Lubelska 182, 21-025 Niemce, Moduł 2 – plan: 84.600 zł,
wykonanie 84.600 zł,
 gminę Opole Lubelskie z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego w Opolu
Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie, Moduł 2 – plan: 72.000 zł,
wykonanie: 69.900 zł,
 miasto Puławy z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego z Oddziałami
Żłobkowymi w Puławach ul. Słowackiego 5A, 24-100 Puławy, Moduł 2 – plan:
90.000 zł, wykonanie: 90.000 zł,
 gminę Stanin z przeznaczeniem dla Żłobka Gminnego "MALUSZEK",
Wesołówka 9, 21-421 Tuchowicz" Moduł 2 – plan: 87.450 zł, wykonanie:
87.450 zł,
 gmina Ulan Majorat z przeznaczeniem dla Żłobka Gminnego w UlanieMajoracie, Ulan-Majorat 53A, 21-307 Ulan-Majorat, Moduł 2 – plan:
58.350 zł, wykonanie: 51.600 zł,
 miasto Zamość z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego w Zamościu, ul.
Kamienna 4, 22-400 Zamość, Moduł 2 – plan: 27.000 zł, wykonanie: 27.000 zł.
Dotacja przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie miejsc opieki m.in. na
wyżywienie dzieci, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii
elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, wody, zagospodarowanie odpadów,
zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, badania
lekarskie i szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 179.800 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 46.600 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 13.950 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 119.250 zł.
Powstałe oszczędności w zadaniach realizowanych na podstawie ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH+”
2018
spowodowane
były
mniejszą
liczbą
dzieci,
w tym niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki uczęszczających
do placówek, niż zakładano w ofertach. Ponadto przerwa w funkcjonowaniu placówek
w okresie letnim wygenerowała dodatkowe oszczędności w tym zakresie, a w trakcie
realizacji projektu „Żłobek bez barier” przez Miejski Zespół Żłobków w Lublinie –
podmiot uzyskał dofinansowanie do 70 miejsc jedynie przez 4 miesiące 2018 r.
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rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Wydatki majątkowe
§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 8.855.686 zł
wykonanie: 5.910.474,79 zł, tj. 66,74% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 8.855.686 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58, decyzją Ministra
Finansów z dnia 17 kwietnia 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.205.2018.MF.1074,
wprowadzoną decyzją Nr 175 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH +” 2018.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58
Środki z rezerwy celowej poz. 58 przeznaczone zostały na realizację Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018 r.
tj. Moduł 1a oraz 1b, który skierowany był do gmin z terenu województwa lubelskiego
na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz
u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym
dofinansowaniu mogło podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak
też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub
wymagających szczególnej opieki.
Środki wykorzystane zostały przez 5 gmin województwa lubelskiego na terenie
których wybudowano trzy żłobki oraz przystosowano dwa budynki do potrzeb dzieci
w wieku do lat 3, a także w ramach dotacji dokonano zakupu pierwszego wyposażenia
nowoutworzonych miejsc w kwocie 5.910.474,79 zł, z tego:
 miasto Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego "Akademia
Małego Odkrywcy", ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska, Moduł 1b –
plan: 1.119.936,12 zł, wykonanie: 1.119.936,12 zł,
 gminę Jastków z przeznaczeniem dla Żłobka Gminnego w Panieńszczyźnie
przy ul. Szkolnej (nr działki 32/10) 21-002 Jastków, Moduł 1a – plan:
600.000 zł, wykonanie: 600.000 zł,
 miasto Lublin z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego nr 9, Moduł 1b – plan:
3.338.984 zł, wykonanie: 3.310.598,67 zł,
 gminę Niemce z przeznaczeniem dla Żłobka Gminnego w Niemcach,
ul. Lubelska 181, 21-025 Niemce, Moduł 1b – plan: 280.000 zł, wykonanie:
280.000 zł,
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 miasto Ryki z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego w Rykach, ul. Jana
Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki, Moduł 1b – plan: 599.940 zł, wykonanie:
599.940 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 2.945.211,21 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 28.385,33 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 2.916.825,88 zł.
Powstałe oszczędności wynikały z rezygnacji przez trzy podmioty (UG Puchaczów,
UM Lubartów oraz UM Chełm) z utworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci
w wieku do lat 3, które tym samym zrezygnowały z przyznanego dofinansowania
w ramach programu Maluch+. W jednej z gmin – UM Biała Podlaska zmniejszeniu
uległ ogólny koszt realizacji inwestycji w stosunku do zakładanego w ofercie
konkursowej.
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rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 306.000 zł
wykonanie: 302.400 zł, tj. 98,82% planu
Dotacje
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 6.000 zł
wykonanie: 2.400 zł, tj. 40% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 6.000 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58, decyzją Ministra
Finansów z dnia 17 kwietnia 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.205.2018.MF.1074,
wprowadzoną decyzją Nr 175 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH +” 2018.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58
Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 6.000 zł przeznaczone zostały
na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 MALUCH+ 2018 r. tj. Moduł 2 (skierowany do gmin) na zapewnienie
funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez gminy z udziałem Programu
(tj. z wcześniejszych edycji), w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub
wymagających szczególnej opieki. Dotacja wydatkowana została w kwocie 2.400 zł
na funkcjonowanie nowoutworzonego Klubu dziecięcego na terenie gminy Wisznice
z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci i wynagrodzenie opiekunek.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.600 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jst – 600 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 3.000 zł.
Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczającej do
żłobka, niż zakładano w ofercie.
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rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
Wydatki majątkowe
§ 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 300.000 zł
wykonanie: 300.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 300.000 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58, decyzją Ministra
Finansów z dnia 17 kwietnia 2018 r. Nr MF/FS4.4143.3.205.2018.MF.1074,
wprowadzoną decyzją Nr 175 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym
w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH +” 2018.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 58
Środki z rezerwy celowej poz. 58 w kwocie 300.000 zł przeznaczone zostały na
realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 MALUCH+ 2018 r. tj. Moduł 1b, który skierowany był do gmin z terenu
województwa lubelskiego na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w żłobkach
i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz zapewnienie ich
funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki
i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości przez gminę Wisznice na
przebudowę budynku przedszkola i przystosowania go do potrzeb dzieci w wieku do
lat 3. Ponadto dokonano zakupu pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc.
W ramach wykorzystanych środków powstało 15 nowych miejsc opieki dla dzieci
w wieku do lat 3 w Klubie dziecięcym w Wisznicach.
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rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
plan wg ustawy budżetowej: 11.051.000 zł
plan po zmianach: 13.728.637 zł
wykonanie: 13.363.465,71 zł, tj. 97,34% planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 15.000 zł
plan po zmianach: 73.185 zł
wykonanie: 50.252 zł, tj. 68,66% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 58.185 zł wynika ze
zwiększenia planu:
 z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53, o łączną kwotę 57.583 zł decyzją
Ministra Finansów:
 Nr MF/FS4.4143.3.103.2018.MF.614 z dnia 20 marca 2018 r., wprowadzoną
decyzją Nr 65 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 marca 2018 r. – kwota
29.940 zł,
 Nr MF/FS4.4143.3.276.2018.MF.1991 z dnia 25 czerwca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją Nr 238 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca
2018 r. – kwota 7.920 zł,
z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181
pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 Nr MF/FS4.4143.3.601.2018.MF.3980 z dnia 13 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją Nr 517 Wojewody Lubelskiego z dnia 26
października 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków
dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających
obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
ale
przebywających
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej
na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą
sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 19.723 zł,
 decyzją budżetową Nr 276 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lipca 2018 r.,
o kwotę 602 zł dla Miasta Lublin z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków
finansowych na pobyt 2 dzieci cudzoziemców, przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998,
ze zm.), w związku ze zmianą wysokości kwot świadczeń dla rodzin
zastępczych, z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 85502, § 2010.
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Omówienie wydatków
W 2018 r. dotację w wysokości 73.185 zł zaplanowano na sfinansowanie pobytu
dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 ust 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Powyższe środki wykorzystano w kwocie 50.252 zł przez 3 powiaty, na sfinansowanie
pobytu 5 dzieci cudzoziemców przebywających w rodzinach zastępczych na terenie
województwa lubelskiego, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.),
z tego:
 powiat kraśnicki – kwota: 21.572 zł,
 powiat świdnicki – kwota: 8.158 zł,
 miasto na prawach powiatu Lublin – kwota: 20.522 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 22.933 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 21.881 zł
 środki zwrócone przez powiat kraśnicki – 1.052 zł.
Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane było mniejszą niż
zakładano pierwotnie, liczbą dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 53
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 53 zaplanowaną w wysokości 57.583 zł,
wykorzystano w kwocie 35.650 zł na sfinansowanie pobytu 5 dzieci cudzoziemców
w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.)
na terenie 3 powiatów, z tego:
 powiat kraśnicki – kwota: 15.572 zł,
 powiat świdnicki – kwota: 6.158 zł,
 miasto na prawach powiatu Lublin – kwota: 13.920 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 21.933 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 20.881 zł
 środki zwrócone przez powiat kraśnicki – 1.052 zł.
Niepełne wykorzystanie środków finansowych spowodowane było mniejszą niż
zakładano pierwotnie, liczbą dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej.
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§ 2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.189.827 zł
wykonanie: 1.170.759,56 zł, tj. 98,40% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 1.189.827 zł wynika ze
zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53 decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.578.2018.MF.3862 z dnia 12 października 2018 r.,
wprowadzoną decyzją Nr 487 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 października 2018 r.,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego
zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 53
Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 53, zaplanowane w wysokości
1.189.827 zł, wykorzystane zostały w kwocie 1.170.759,56 zł na realizację „Programu
asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
Zgodnie z założeniami ww. Programu środki zostały wykorzystane na dofinansowanie
kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w wysokości do
67% wynagrodzenia brutto z kwoty maksymalnie wynoszącej 2.100 zł miesięcznie na
etat lub do 33% wynagrodzenia brutto z kwoty maksymalnie wynoszącej 1.000 zł
miesięcznie w przypadku równoważnej czasowo umowy zlecenia. Dofinansowanie
z dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego obejmowało wyłącznie
wynagrodzenie koordynatorów wraz z pochodnymi.
W świetle art. 77 ust. 3 pkt 1-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej koordynator rodzinnej pieczy zastępczej świadczy pomoc
rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań
wynikających z zapisów ww. ustawy tj. przygotowuje plan pomocy dziecku; pomaga
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewniania dostęp do specjalistycznej pomocy
dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; zgłasza do
ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udziela wsparcia pełnoletnim
wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz przedstawia coroczne
sprawozdanie z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej obejmuje opieką łącznie nie więcej niż 15
rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.
W 23 powiatach województwa lubelskiego (19 ziemskich i 4 grodzkich) pod opieką
68 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach Programu
znajdowało się 1.036 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka i pozostających
w nich 1.585 dzieci.
W 23 powiatach dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora wraz z pochodnymi ze
środków dotacji celowej nie przekroczyło progu 2.100 zł miesięcznie na etat lub
1.000 zł miesięcznie w przypadku równoważnej czasowo umowy zlecenia.
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W 16 powiatach liczba rodzin objętych opieką przez jednego koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej nie przekroczyła wskazanego wyżej ustawowego wymogu
(przekroczenia nastąpiły w powiatach: hrubieszowskim, łęczyńskim, puławskim,
ryckim oraz w miastach na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Lublin).
Wynikało to z rotacji rodzin zastępczych pozostających pod opieką jednego
koordynatora w trakcie roku. Żaden z powiatów nie przekroczył ustawowego progu
liczby rodzin objętych pomocą w tym samym okresie.
Zwroty środków, dokonane przez powiaty, w łącznej kwocie 19.067,44 zł, były
spowodowane w szczególności długotrwałą absencją chorobową koordynatora oraz
fluktuacją kadr.
§ 2160 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej
kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
plan wg ustawy budżetowej: 11.036.000 zł
plan po zmianach: 12.465,625 zł
wykonanie: 12.142.454,15 zł, tj. 97,41% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.429.625 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
 decyzją budżetową Nr 300 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wychowawczych oraz koszty obsługi
zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, z jednoczesnym zmniejszeniem planu
w rozdziale 85502, § 2010 – kwota 1.262.625 zł,
 decyzją budżetową Nr 563 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r.,
z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wychowawczych oraz koszty obsługi
zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, z jednoczesnym zmniejszeniem planu
w rozdziale 85504, § 2010 – kwota 167.000 zł.
Omówienie wydatków
Powyższe środki w zaplanowane zostały w wysokości 12.465.625 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 12.142.454,15 zł przez 24 powiaty na wypłatę 24.050 dodatków
wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na dzieci
przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka i koszty obsługi
zadania, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.), z tego:
 środki przeznaczone na realizację zadania (bez kosztów obsługi) – kwota
12.022.994,74 zł,
 środki przeznaczone na obsługę zadania – kwota 119.459,41 zł.
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Powyższe środki zostały wydatkowane na:
 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 wynagrodzenia osobowe pracowników,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 pochodne od wynagrodzeń,
 pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów
telekomunikacyjnych, usług pozostałych.

i

wyposażenia,

usług

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 323.170.85 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu - 250.151 zł,
 środki zwrócone przez powiaty – 73.019,85 zł.
Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z błędnego oszacowania przez jednostki
zapotrzebowanych środków finansowych na realizację zadania w przeciągu roku oraz
z mniejszej, niż pierwotnie zakładano, liczby dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych, uprawnionych do otrzymywania dodatku wychowawczego.
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rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych
plan wg ustawy budżetowej: 1.133.000 zł
plan po zmianach: 1.359.202 zł
wykonanie: 1.351.989,88 zł, tj. 99,47% planu
Dotacje
§ 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 1.133.000 zł
plan po zmianach: 1.359.202 zł
wykonanie: 1.351.989,88 zł, tj. 99,47% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 226.202 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.395.2018.MF.2758 z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
wprowadzoną decyzją Nr 334 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa
ośrodków adopcyjnych, w tym na zadnia tych ośrodków, o których mowa w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki zaplanowane w wysokości 1.359.202 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 1.351.989,88 zł na organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjnych przez samorząd województwa, w tym na zadania tych ośrodków, zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dotacja została przekazana na podstawie harmonogramu przedstawionego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa lubelskiego dokonał zwrotu dotacji w wysokości
7.212,12 zł.
Powodem dokonania zwrotów były uzyskane oszczędności z rozliczenia wydatków
rzeczowych, delegacji, faktur, oszczędności poprzetargowe oraz środki
niewykorzystane na wynagrodzenia z powodu zwolnień lekarskich pracowników.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 53
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 53 zaplanowane zostały w wysokości
226.202 zł, na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorząd
województwa, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja została przekazana
na podstawie harmonogramu i zapotrzebowania przedstawionego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego i wykorzystana w kwocie 218.989,88 zł.
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Urząd Marszałkowski Województwa lubelskiego dokonał zwrotu dotacji w wysokości
7.212,12 zł z powodu uzyskanych oszczędności z rozliczenia wydatków rzeczowych,
delegacji, faktur, oszczędności poprzetargowych, oraz środków niewykorzystanych na
wynagrodzenia z powodu zwolnień lekarskich pracowników.
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rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan wg ustawy budżetowej: 1.151.000 zł
plan po zmianach: 1.327.807 zł
wykonanie: 1.230.186,32 zł, tj. 92,65% planu
Dotacje
§ 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 83.882 zł
wykonanie: 13.686 zł, tj. 16,32% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 83.882 zł wynika ze
zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53, decyzją Ministra
Finansów Nr MF/FS4.4143.3.103.2018.MF.614 z dnia 20 marca 2018 r.,
wprowadzoną decyzją Nr 65 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 marca 2018 r.,
z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 53
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 53, zaplanowane w wysokości 83.882 zł
wykorzystane zostały w kwocie 13.686 zł przez miasto na prawach powiatu Chełm na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego (małoletniej obywatelki
Wielkiej Brytanii), umieszczonego w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Chełmie od 1 stycznia 2018r. do 1 marca 2018r., zgodnie z art. 181 pkt 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.).
Niewykorzystane środki w kwocie 70.196 zł stanowią środki zablokowane decyzją
Nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie blokowania
planowanych wydatków budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok.
Niewykorzystanie środków wynika z przeszacowania potrzeb przez jednostkę, co było
spowodowane na etapie planowania wydatków brakiem precyzyjnej informacji na
temat czasu pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo wychowawczej.
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§ 2160 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane
z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej
kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
plan wg ustawy budżetowej: 1.151.000 zł
plan po zmianach: 1.243.925 zł
wykonanie: 1.216.500,32 zł, tj. 97,80% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 92.925 zł wynikała
ze zwiększenia planu:
 decyzją budżetową Nr 300 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz koszty
obsługi zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w
rozdziale 85502, § 2010 – kwota 86.925 zł,
 decyzją budżetową Nr 563 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r.,
z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz pokrycie
kosztów obsługi zadania, zgodnie z w ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z jednoczesnym
zmniejszeniem planu w rozdziale 85504, § 2010 – kwota 6.000 zł.
Omówienie wydatków
Zaplanowane w 2018 r. środki w wysokości 1.243.925 zł, wykorzystane zostały na
wypłatę przez powiaty dodatków do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci, na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego i koszty obsługi zadania zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 998, ze zm.).
W 2018 r. zadanie realizowane było przez 6 powiatów, które wykorzystały środki
w kwocie 1.216.500,32 zł na wypłatę 2.449 dodatków do zryczałtowanej kwoty,
z tego:
 środki przeznaczone na realizację zadania (bez kosztów obsługi) – kwota
1.204.455,84 zł,
 środki przeznaczone na obsługę zadania – kwota 12.044,48 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 27.424,68 zł stanowią:
 środki zwrócone przez jednostki – 2.271,68 zł,
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 25.153 zł.
Niepełne wykorzystanie dotacji wynikało z błędnego oszacowania przez jednostki
samorządowe środków finansowych na realizację zadania w ciągu roku oraz
z mniejszej, niż pierwotnie zakładano, liczby dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych, uprawnionych do otrzymywania dodatku do zryczałtowanej kwoty.
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85515 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń
rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.055.858,53 zł
wykonanie: 2.012.546,34 zł, tj. 97,89% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 2.041.858,53 zł
wykonanie: 1.999.448,07 zł, tj. 97,26% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 2.041.858,53 zł
wynikała ze:
1. zwiększenia planu o łączną kwotę 2.055.858,53 zł, z tego:
 z rezerw celowych budżetu państwa o łączną kwotę 300.000 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 77 o kwotę 150.000 zł, decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS4.4143.3.441.2018.MF.2939 z dnia 24 sierpnia 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 352 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci,
 z rezerwy celowej poz. 34 o kwotę 150.000 zł, decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FS4.4143.3.437.2018.MF.2933 z dnia 24 sierpnia 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 353 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 decyzją budżetową Nr 231 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2018 r.,
w planie wydatków będącym w dyspozycji Biura Organizacji, Kadr i Budżetu
Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z jednoczesnym
zmniejszeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 85595 – kwota
1.755.858,53 zł,
2. zmniejszenia planu o kwotę 14.000 zł, decyzją budżetową Nr 368 Wojewody
Lubelskiego z dnia 7 września 2018 r., z jednoczesnym zwiększeniem planu
wydatków majątkowych.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki w wysokości 1.999.448,07 zł zostały wydatkowane na:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.944,41 zł – zakup okularów korekcyjnych
oraz wody mineralnej dla pracowników.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – 1.997.503,66 zł, z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.686,18 zł,
 wynagrodzenia osobowe członków KSC – 1.272.808,23 zł,
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 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.473,59 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 260.102,03 zł,
 pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, m.in.: zakup
materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, mebli i wyposażenia,
tonerów), środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup usług
telekomunikacyjnych, tłumaczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników –
384.433,63 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 42.410,46 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 18.720,46 zł,
 środki zablokowane w łącznej kwocie 23.690 zł, z tego:
 decyzją Nr 30 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 11.845 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 11
grudnia 2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków
budżetowych (w części 85/06) na 2018 rok – 11.845 zł.
Oszczędności powstały w związku z późniejszym niż zaplanowano zatrudnieniem
pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 34
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 34 zaplanowane w wysokości 150.000 zł,
wydatkowane zostały w kwocie 130.945,91 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla nowozatrudnionych pracowników wykonujących zadania
(kancelaryjne i pomocnicze) zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
w związku z zaległościami powstałymi w obsłudze wniosków dotyczących
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych,
z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.843,09 zł,
 wynagrodzenia osobowe członków KSC – 92.771,90 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 21.330,92 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 19.054,09 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 7.209,09 zł.
 środki zablokowane decyzją Nr 30 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 11.845 zł.
Oszczędności powstały w związku z późniejszym niż zaplanowano zatrudnieniem
pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 77
Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 77 zaplanowane w wysokości 150.000 zł,
wydatkowane zostały w kwocie 133.912,84 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla nowozatrudnionych pracowników wykonujących zadania
(kancelaryjne i pomocnicze) zgodnie z ustawą pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
w związku z zaległościami powstałymi w obsłudze wniosków dotyczących
503

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczenia
wychowawczego, z tego:
 wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.843,09 zł,
 wynagrodzenia osobowe członków KSC – 95.154,99 zł,
 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 21.914,76 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 16.087,16 zł stanowią:
 środki nieprzekazane do wysokości planu – 4.242,16 zł,
 środki zablokowane decyzją Nr 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych (w części
85/06) na 2018 rok – 11.845 zł.
Oszczędności powstały w związku z późniejszym niż zaplanowano zatrudnieniem
pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
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85515 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń
rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 14.000 zł
wykonanie: 13.098,27 zł, tj. 93,56% planu
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 14.000 zł
wykonanie: 13.098,27 zł, tj. 93,56% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 14.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 368 Wojewody Lubelskiego z dnia
7 września 2018 r., z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3,
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków bieżących.
Omówienie wydatków
Powyższe środki zaplanowane w wysokości 14.000 zł wykorzystane zostały w kwocie
13.098,27 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3.
Niewykorzystane środki w kwocie 901,73 zł stanowią środki nieprzekazane do
wysokości planu.
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85595 - Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 1.779.000 zł
plan po zmianach: 618 zł
wykonanie: 618 zł, tj. 100% planu
dotacje
§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
plan wg ustawy budżetowej: 1.779.000 zł
plan po zmianach: 618 zł
wykonanie: 618 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 1.778.382 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 107 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
kwietnia 2018 r., w planie dotacji Miasta Puławy, z przeznaczeniem na wypłatę
dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 30 czerwca 2013 r. oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z art. 12 ust. 5
ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548, ze zm.) oraz zgodnie
z art. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1952, jt.), przyznanego w wyniku postępowania odwoławczego
przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie, z jednoczesnym
zmniejszeniem w rozdziale 85502 § 2010 – kwota 618 zł,
2. zmniejszenia planu o łączną kwotę 1.779.000 zł, z tego:
 decyzją budżetową Nr 75 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca
2018 r., w planie wydatków będącym w dyspozycji Biura Organizacji, Kadr
i Budżetu Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85501, § 2380 oraz rozdziale
85502, § 2210, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa –
kwota 23.141,47 zł,
 decyzją budżetową Nr 231 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2018
r., w planie wydatków będącym w dyspozycji Biura Organizacji, Kadr
i Budżetu Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w rozdziale
85515 – kwota 1.755.858,53 zł.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. środki w kwocie 618 zł zostały w całości przeznaczone na wypłatę
3 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 30 czerwca 2013 r. oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy
z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
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ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, ze zm.) oraz zgodnie z art. 1 ustawy z 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, ze zm.). Wypłata
dodatków przez Urząd Miasta Puławy była skutkiem zakończonego postepowania
odwoławczego (decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego), w oparciu
o rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
(uchwała Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.).
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
855 – Rodzina
W 2018 r., podobnie jak w roku 2017, finansowane były zadania na wypłatę przez
gminy świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci oraz koszty obsługi programu "Rodzina 500 plus", w zakresie finansowania
pobytu dzieci cudzoziemców w instytucjonalnej pieczy zastępczej, pobytu dzieci
cudzoziemców, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów
województwa lubelskiego, programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2018”, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, organizowanie i prowadzenie
przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych
ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Ponadto od 2018 roku zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia
społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
w związku z przejęciem ich realizacji przez Wojewodę, zostały przeniesione
do nowoutworzonego rozdziału 85515.
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan wg ustawy budżetowej: 10.616.000 zł
plan po zmianach: 12.709.234 zł
wykonanie: 12.703.689,91 zł, tj. 99,96% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 2.093.234 zł wynikała ze:
1. zwiększenia decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa
o łączną kwotę 2.199.234 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 4 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w latach
ubiegłych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego –
1.329.000 zł,
 z rezerwy celowej poz. 20 z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 r.
dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika służby
cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2017 r. zatrudnionego
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie – 12.734 zł,
 z rezerwy celowej poz. 59 o łączną kwotę 650.000 zł, z tego:
- z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie posiadanej
aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań
przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia
i
planowanego
rozszerzenia
zakresu
badań
monitoringowych
i kontrolnych” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie – 500.000 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:„Wydanie Raportu o stanie
środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie – 19.845 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wydanie diagramu ”Prognoza
jakości powietrza”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie – 5.155 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja Państwowego
Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubelskiego w roku
2018 i utrzymanie akredytacji Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu
realizacji PMŚ”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie – kwota 125.000 zł,
– z rezerwy celowej poz. 73 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Lublinie na wydatki związane z prowadzeniem pomiarów
zawartości LZO w kontrolowanych niektórych farbach i lakierach przeznaczonych
do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych oraz w mieszaninach
do odnawiania pojazdów – kwota 2.500 zł,
– z rezerwy celowej poz. 78 z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie dodatkowych
kontroli odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub
zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych przepisach
ochrony środowiska – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca
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2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U
z 2018 r. poz. 1592) – kwota 205.000 zł.
2. zmniejszenia o kwotę 106.000 zł na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych na 2018 rok.
Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco.
rozdział 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska
plan wg ustawy budżetowej: 10.387.000 zł
plan po zmianach: 11.257.234 zł
wykonanie: 11.251.689,91 zł, tj. 99,95% planu
Na utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Lublinie w 2018 r. w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 10.387.000 zł.
W wyniku zwiększeń plan po zmianach wynosi 11.257.234 zł. Do końca omawianego
okresu sprawozdawczego wykorzystano środki w kwocie 11.251.689,91 zł.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 10.179.000 zł
plan po zmianach: 10.570.868 zł
wykonanie: 10.566.875,23 zł, tj. 99,96% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 391.868 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 370.234 zł, z tego:
 z rezerwy celowej poz. 20 o kwotę 12.734 zł, decyzją Ministra Finansów
z dnia 2 lipca 2018 r. Nr MF/FG2.4143.3.149.2018.MF.2052 wprowadzoną
decyzją Nr 277 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lipca 2018 r.
z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 r. dodatku służby cywilnej (wraz
z pochodnymi) dla jednego urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem
1 grudnia 2017 r. zatrudnionego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Środowiska w Lublinie,
 z rezerwy celowej poz. 59 o łączną kwotę 150.000 zł, z tego:
- o kwotę 25.000 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2018 r. Nr
MF/FG2.4143.3.122.2018.MF.1723 wprowadzoną decyzją Nr 184
Wojewody Lubelskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: Wydanie „Raportu o stanie środowiska województwa
lubelskiego w 2017 roku”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Lublinie,
- o kwotę 125.000 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2018 r.
Nr MF/FG2.4143.3.136.2018.MF.1901 wprowadzoną decyzją Nr 233
Wojewody Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na
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realizację zadania pn.: „Realizacja Państwowego Monitoringu Środowiska
na obszarze województwa lubelskiego w roku 2018 i utrzymanie akredytacji
Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu realizacji PMŚ”, przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie,
- o kwotę 5.155 zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 26 września 2018 r. Nr
MF/FG2.4143.3.253.2018.MF.3447 wprowadzoną decyzją Nr 433
Wojewody Lubelskiego z dnia 28 września 2018 r. z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: Wydanie diagramu „Prognoza jakości powietrza”
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie,
 z rezerwy celowej poz. 73 o kwotę 2.500 zł, decyzją Ministra Finansów
z dnia 13 października 2018 r. Nr MF/FG2.4143.3.351.2018.MF.4382
wprowadzoną decyzją Nr 501 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lipca 2018 r.
z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Lublinie na wydatki związane z prowadzeniem pomiarów zawartości LZO
w kontrolowanych niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do
malowania budynków i ich elementów wykończeniowych oraz w mieszaninach
do odnawiania pojazdów,
 z rezerwy celowej poz. 78 o kwotę 205.000 zł, decyzją Ministra Finansów
z dnia 10 października 2018 r. Nr MF/FG2.4143.3.338.2018.MF.4121
wprowadzoną decyzją Nr 465 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października
2018 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Lublinie dodatkowych kontroli instalacji, obiektów
budowlanych lub ich części lub miejsc magazynowania odpadów, w których
ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie
spełniania wymagań określonych przepisach ochrony środowiska – w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 1592),
2. zmniejszenia planu z rezerwy celowej poz. 59 o kwotę 5.155 zł decyzją Ministra
Finansów z dnia 7 września 2018 r. Nr MF/FG2.4143.3.122.2018.MF.1723.K01
wprowadzoną decyzją Nr 390 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 września 2018 r.
Środki przeznaczone były na realizację zadania pn.: Wydanie „Raportu o stanie
środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”, przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie,
3. zwiększenia planu decyzjami wojewody o łączną kwotę 21.634 zł z tego:
– o kwotę 8.000 zł decyzją budżetową Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia
19 marca 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
majątkowych (§ 6060).
– o kwotę 13.634 zł decyzją budżetową Nr 670 Wojewody Lubelskiego z dnia
17 grudnia 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków
majątkowych (§ 6060).
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Omówienie wydatków
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 7.865,64 zł (99,98% planu)
Środki wykorzystane zostały na:
– zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – kwota 6.750 zł,
– woda dla pracowników – kwota 1.115,64 zł.
Wydatki bieżące jednostki budżetowej – kwota 10.559.009,59 zł (99,96% planu)
Powyższe środki przeznaczono na :
 wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 414.199,74 zł (99,99% planu),
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – kwota
6.268.042,82 zł (99,99% planu),
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 438.537,78 zł (99,99% planu),
 pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.248.612,41 zł (99,99% planu),
 pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup odczynników, wzorców, szkła,
materiałów biurowych, energii elektrycznej i cieplnej, wody, usług pocztowych
i telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i konserwacyjnych,
ubezpieczenia pojazdów i mienia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t.,
szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników, a także wpłaty
na PFRON i ZFŚS – kwota 2.189.616,84 zł (99,85% planu).
Na koniec 2018 r. na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.570.868 zł,
wykorzystano kwotę 10.566.875,23 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.992,77 zł, z tego:
– z rezerwy celowej poz. 20 – 702,79 zł,
– z rezerwy celowej poz. 59 – 2.882,55 zł,
– z rezerwy celowej poz. 73 – 40 zł,
– z ustawy budżetowej na 2018 r. – 367,43 zł.
Powyższe środki nie zostały przekazane do wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 20
Środki w kwocie 12.734 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 20, zaplanowane na
sfinansowanie w 2018 r. dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia
rocznego (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem
1 grudnia 2017 r. zatrudnionego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
w Lublinie, wykorzystano w kwocie 12.031,21 zł (94,48% planu) .
Niewykorzystane środki w kwocie 702,79 zł nie zostały przekazane do wysokości
planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
Środki w kwocie 150.000 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 59, wykorzystano
w kwocie 147.117,45 zł na realizację zadań pn.:
 „Wydanie Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 roku”
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie – kwota 19.845 zł,
 „Wydanie diagramu „Prognoza jakości powietrza” - w ramach zadania zakupiono
„Diagramy Smogowe” w formie dwóch okręgów 1200 sztuk – kwota 5.100 zł,

512

 „Realizacja Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa
lubelskiego w roku 2018 i utrzymanie akredytacji Laboratorium WIOŚ w Lublinie
w celu realizacji PMŚ”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach zadania dokonano zakupu odczynników, wzorców i usług wzorcowania
do laboratorium – kwota 122.172,45 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 2.882,55 zł, wynikające z niższych od
planowanych kosztów realizacji zadań, nie zostały przekazane.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 73
Środki w kwocie 2.500 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz.73 zaplanowane na
prowadzenie pomiarów zawartości LZO w kontrolowanych niektórych farbach
i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów
wykończeniowych oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów, wykorzystano
w kwocie 2.460 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 40 zł nie zostały przekazane do wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 78
Środki zaplanowane w kwocie 205.000 zł, pochodzące z rezerwy celowej poz. 78
zaplanowane na przeprowadzanie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Lublinie dodatkowych kontroli instalacji, obiektów budowlanych lub ich części lub
miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie
odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych
w przepisach ochrony środowiska – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U
z 2018 r. poz. 1592) wydatkowane zostały w całości na zwiększenie liczby kontroli
”Szarej strefy” czyli na zakup paliwa, wymianę części, drobne wyposażenie, meble
oraz na wyposażenie w sprzęt informatyczny.
Na koniec 2018 r. na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.570.868 zł,
wykorzystano kwotę 10.566.875,23 zł.
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rozdział 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska
Wydatki majątkowe
§ 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 50.000 zł
plan po zmianach: 0 zł
wykonanie: 0 zł
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 50.000 zł wynikała ze
zmniejszenia decyzją budżetową Nr 430 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 września
2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem w § 6060.
Środki zaplanowane na przebudowę instalacji nawiewno-wywiewnej oraz wykonanie
instalacji klimatyzacyjnej w części laboratoryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Lublinie zostały przeniesione na zakup samochodu na
potrzeby jednostki.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 158.000 zł
plan po zmianach: 686.366 zł
wykonanie: 684.814,68 zł, tj. 99,77% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączną kwotę 528.366 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa- poz. 59 o kwotę 500.000 zł,
decyzją Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. Nr
MF/FG2.4143.3.76.2018.MF.1143 wprowadzoną decyzją Nr 131 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
„Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu
spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie
prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych”,
2. zwiększenia planu o kwotę 50.000 zł, decyzją budżetową Nr 430 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 września 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem w § 6050,
3. zmniejszenia planu decyzjami wojewody o łączną kwotę 21.634 zł z tego:
- o kwotę 8.000 zł decyzją budżetową Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia 19
marca 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących,
- o kwotę 13.634 zł decyzja budżetową Nr 670 Wojewody Lubelskiego z dnia 17
grudnia 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących.
Omówienie wydatków
Do końca 2018 r. wykorzystano środki w wysokości 684.814,68 zł z tego na:
– zakup zapory sieciowej UTM – plan: 27.019 zł, wykonanie: 27.018,18 zł,
– zakup samochodu wyposażonego w chłodnię – plan: 109.347 zł, wykonanie:
109.347 zł,
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– zakup samochodu osobowego – plan: 50.000 zł, wykonanie 49.500 zł,
– zakup zestawu do oznaczania analizatora całkowitego węgla organicznego –
plan: 190.000 zł, wykonanie: 189.973,50 zł,
– zakup zestawu do oznaczania azotu ogólnego – plan: 310.000 zł, wykonanie:
308.976 zł.
Na koniec 2018 r. na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 686.366 zł,
wykorzystano kwotę 684.814,68 zł.
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 1.551,32 zł, wynikające z oszczędności
przetargowych nie zostały przekazane do wysokości planu.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 59
Środki z rezerwy celowej poz. 59 zaplanowane w kwocie 500.000 zł, wykorzystane
zostały w kwocie 498.949,50 zł, z tego na :
- zakup zestawu do oznaczania azotu ogólnego Kjeldahla wyposażonego
w mineralizator z podnośnikiem automatycznym i neutralizatorem oparów
sterowanym przez mineralizator oraz destylator z automatycznym dozowaniem
reagentów, automatycznym miareczkowaniem i autosamplerem – kwota 308.976 zł,
- zakup zestawu do oznaczania całkowitego węgla organicznego (OWO)
z automatycznym podajnikiem próbek ciekłych, komputerowym układem zbierania
danych oraz z przystawką do analizy ciał stałych, analizatora do pomiarów stężeń
węglowodanów BTEX w powietrzu – kwota 189.973,50 zł.
Niewykorzystane środki w kwocie 1.050,50 zł, wynikające z oszczędności
przetargowych nie zostały przekazane do wysokości planu.
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rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.329.000 zł
wykonanie: 1.329.000 zł, tj. 100% planu
§ 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo
– gminnych)
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 1.329.000 zł
wykonanie: 1.329.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 1.329.000 zł wynikała ze
zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 decyzją Ministra Finansów
Nr MF/FG7.4143.3.2.2018.MF.2362 z dnia 25 lipca 2018 r., wprowadzoną decyzją
budżetową
Nr 298 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r.,
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych, jakie miały miejsce w latach ubiegłych w infrastrukturze komunalnej
jednostek samorządu terytorialnego.
Wykorzystanie rezerwy celowej poz. 4
Środki z rezerwy celowej poz. 4 zaplanowane w kwocie 1.329.000 zł dla Miasta
Tomaszów Lubelski, zostały wykorzystane w całości na realizację zadania
pn.: „Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska – ul. Łaszczowiecka w kilometrze
0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej
w Tomaszowie Lubelskim – etap II” związanego z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych, jakie miały miejsce w latach ubiegłych w infrastrukturze komunalnej.
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rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 229.000 zł
plan po zmianach: 123.000 zł
wykonanie: 123.000 zł, tj. 100% planu
§ 2210 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
plan wg ustawy budżetowej: 229.000 zł
plan po zmianach: 123.000 zł
wykonanie: 123.000 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 106.000 zł wynikała
ze zmniejszenia decyzją budżetową Nr 393 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 września
2018 r. na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018
(Dz. U. poz. 1774).
Omówienie wydatków
Stosownie do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr FS8.450.I.2017/06 z dnia
12 lipca 2017 r. zadania realizowane przez marszałka województwa lubelskiego
z zakresu realizacji ustaw: o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zaplanowane
zostały w dziale 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność § 2210. Środki zostały
wyodrębnione z dotacji zaplanowanej w 2017 r. w dziale 750, rozdział 75011 § 2210.
Do końca 2018 roku środki w kwocie 123.000 zł zostały wykorzystane na:
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego realizujących zadania z zakresu ustawy o odpadach – kwota
32.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego realizujących zadania z ustawy Prawo ochrony środowiska kwota 81.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego realizujących zadania z ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – kwota 10.000 zł.
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Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W 2018 r. podobnie jak w poprzednim roku, środki zarówno bieżące, jak
i inwestycyjne były wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. W 2017 r. realizowano zadania
inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, co kontynuowano
również w 2018 r.
Natomiast w 2018 roku przekazywana była dotacja na zadania wyodrębnione
z dotacji zaplanowanej w 2018 r. w dziale 750, rozdział 75011, § 2210 dotyczące
realizacji przez marszałka województwa ustaw: o odpadach, Prawo ochrony
środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
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Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan wg ustawy budżetowej: 5.917.000 zł
plan po zmianach: 7.557.000 zł
wykonanie: 7.549.367,17 zł, tj. 99,90% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o łączna kwotę 1.640.000 zł wynikała
ze:
1. zwiększenia z rezerwy celowej poz. 85 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr
MF/FS2.4143.3.48.2018.MF.3844 z dnia 02 października 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 449 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 października 2018 r.
z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu
wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 – priorytet 2 – kwota 40.000 zł,
2. zwiększenia planu z rezerwy Wojewody Lubelskiego – kwota 1.600.000 zł.
Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco.
rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan wg ustawy budżetowej: 1.363.000 zł
plan po zmianach: 2.963.000 zł
wykonanie: 2.961.097,95 zł, tj. 99,94% planu
Dotacje
§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
plan wg ustawy budżetowej: 1.155.000 zł
plan po zmianach: 1.187.890 zł
wykonanie: 1.187.890 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 32.890 zł wynikała ze
zwiększenia planu decyzją Nr 287 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lipca 2018 r
z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w § 2730.
Omówienie wydatków
Środki w kwocie 1.187.890 zł pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 r. zostały
wykorzystane w całości na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
W roku 2018 podpisano 45 umów o udzielenie dotacji na prace planowane oraz 11
umów o refundacje kosztów związanych z realizacją zadań konserwatorskich .
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Dotacja udzielona została poniższym jednostkom:
I.

Dotacje planowane na zabytki nieruchome – kwota 725.054 zł,
z przeznaczeniem na:
1. Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Tomasza Biskupa z Villanowy - Jabłoń
– prace konserwatorskie przy nagrobku Wita Hrubanta na cmentarzu unickim
– kwota 11.500 zł,
2. Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża w Żmudzi – remont
stropu i dachu nad prezbiterium i kruchtą – kwota 45.630 zł,
3. Zgromadzenie Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu – naprawa spękań i
wzmocnienie murów kościoła, remont elewacji kruchty i wieży – kwota 59.439 zł,
4. Klasztor OO Dominikanów w Lublinie – remont i konserwacja elewacji
południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów – kwota 45.630 zł,
5. Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim – remont
muru ogrodzeniowego, dwóch furtek w części północnej / cmentarz parafialny/
– kwota 21.666 zł,
6. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej – prace
konserwatorskie kamiennego portalu – kwota 10.977 zł,
7. Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Jeleńcu – prace konserwatorskie
przy malowidłach we frezie nawy głównej i prezbiterium – kwota 22.000 zł,
8. Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Jeleńcu – remont i konserwacja
2 wieży kościoła – kwota 48.672 zł,
9. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny w Lublinie –
remont poddasza, dach/cz. wschodnia budynek E/ – kwota 45.630 zł,
10. Parafia
rzymskokatolicka
p.w.
św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Szczebrzeszynie – prace konserwatorskie przy portalu głównym – kwota
11.843 zł,
11. Parafia rzymskokatolicka p.w. 10 tys. Rycerzy męczenników w Trzebieszowie
Drugim – remont dachu i stropu kaplicy cmentarnej – kwota 42.588 zł,
12. Pan Arkadiusz Okoń – Janów Podlaski – deskowanie połaci, krycie dachu,
deskowanie podbitki budynku ”Starej plebanii” w Zaborku – kwota 39.180 zł,
13. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej Prowincja
Łódzka – remont elewacji i kominów d. pałacu biskupiego w Krasnymstawie
– kwota 26.105 zł,
14. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej Prowincja
Łódzka – prace konserwatorskie przy fragmencie portalu z XVI w
wmurowanego w elewację frontową budynku klasztornego w Krasnymstawie
– kwota 4.927 zł,
15. Państwo M i M Dryżałowscy - Moszna – izolacja pionowa, odbicie tynków,
prace przy konstrukcji dachu wilii „Lucyna w Nałęczowie – kwota 45.630 zł,
16. Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Bożej Woli –
wymiana i naprawa elementów więźby dachowej – kwota 23.761 zł,
17. Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lublinie – prace
konserwatorskie i remontowe chóru – kwota 13.000 zł,
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18. Parafia rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
– konserwacja i restauracja polichromii ściennej nawy bocznej północnej I
przęsło – kwota 45.630 zł,
19. Parafia rzymskokatolicka
p.w. Serca Jezusa w Biszczy – prace
konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracjach malarskich ściany
północnej nawy kościoła filialnego w Bukowinie – kwota 51.714 zł,
20. Parafia rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Rudnie – remont
podłogi i schodów w dzwonnicy – kwota 7.995 zł
21. Parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie – remont
elewacji północnej kościoła – detal architektoniczny – kwota 42.588 zł,
22. Parafia rzymskokatolicka p.w. Narodzenia św. J. Chrzciciela w Rzepinie –
zabezpieczenie konstrukcyjne spękanych murów wnętrza, uzupełnienie tynków
wewnętrznych – II etap – kwota 28.787 zł,
23. Parafia rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela w Nałęczowie – pełny zakres
prac konserwatorskich nagrobka Oktawii Żeromskiej i Radziwiłowicza na
cmentarzu parafialnym – kwota 11.700 zł,
24. Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Krężnicy Jarej – wykonanie
stolarki zewnętrznej drzwiowej w kościele – kwota 18.462 zł.
II.

Dotacje planowane na zabytki ruchome – kwota 309.994 zł,
z przeznaczeniem na:
1 Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie
– pełna konserwacja i restauracja dzwonu dużego – kwota 20.000 zł,
2 Klasztor Franciszkanów (OFM) w Kazimierzu Dolnym – pełna konserwacja
i restauracja obrazu „św. Józef” – kwota 11.000 zł,
3 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Lubartowie – pełna konserwacja
i restauracja obrazów „ św. Bartłomiej”, „św. Mateusz”, „św. Juda” – kwota
14.000 zł,
4 Parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Wożuczynie – pełna
konserwacja i restauracja Stacji Drogi Krzyżowej IV - IX– kwota 10.850 zł,
5 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Jeleńcu – pełna konserwacja
i restauracja obrazów „ św. Anna nauczająca Marię”, „MB z Dzieciątkiem”,
„św. Antoni” – kwota 7.511 zł,
6 Parafia rzymskokatolicka p. w. Trójcy Świętej w Paszenkach – pełna
konserwacja i restauracja ikony „Matka Boska z Dzieciątkiem” – kwota
8.500 zł,
7 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B M w Gorzkowie – I etap prac
konserwatorskich i restauratorskich – zwieńczenie, gzyms z belkowaniem
i łukami odcinkowymi wraz z dekoracją rzeźbiarską i snycerską – kwota
34.767 zł,
8 Kościół rektoralny p.w. Świętego Ducha w Lublinie – pełna konserwacja
i restauracja obrazu „św. Józef Miriens” – kwota 11.330 zł,
9 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Ludwika Króla we Włodawie – pełna
konserwacja i restauracja mensy ołtarza – kwota 9.364 zł,
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10 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Borowie – pełna
konserwacja i restauracja ołtarza z obrazami „św. Józef” i „św. Tekla” –
kwota 24.176 zł,
11 Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Rzeczycy Księżej – pełna
konserwacja i restauracja polichromii ścian nawy głównej – kwota 19.000 zł,
12 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Czernięcinie Poduchowym –
pełna konserwacja i restauracja grupy Ukrzyżowania – kwota 10.000 zł,
13 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Olchowcu – pełna
konserwacja i restauracja chrzcielnicy – kwota 7.000 zł,
14 Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie
– pełna konserwacja i restauracja kiota Matki Boskiej z Góry Atos – kwota
12.500 zł,
15 Parafia prawosławna p.w. Zaśnięcie NMP w Hrubieszowie – pełna
konserwacja i restauracja ikony „MB z Dzieciatkiem” – kwota 5.398 zł,
16 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Baranowie – pełna
konserwacja i restauracja obrazu „św. Antoni” wraz z ramą – kwota 15.000 zł,
17 Stowarzyszenie RENOVABIS we Włodawie – pełna konserwacja
i restauracja nagrobka Antoniego Michniewicza (C27) na cmentarzu
rzymskokatolickim – kwota 7.220 zł,
18 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
– konserwacja i restauracja elementów rzeźbiarskich i snycerskich
/ornamentów/ ołtarza głównego – kwota 24.176 zł
19 Parafia rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie –
I etap prac – konserwacja techniczna przy ołtarzu bocznym św. Jana
Nepomucena – kwota 22.762 zł,
20 Parafia greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Hrebennym – prace
konserwatorskie i restauracyjne przy ołtarzu bocznym z ikona „św. Mikołaja”
– kwota 24.176 zł,
21 Parafia rzymskokatolicka p.w. Anny w Tucznej – pełna konserwacja
i restauracja obrazu „św. Jan Nepomucen” – kwota 11.264 zł.
III.

Refundacje na zabytki nieruchome – kwota 125.837 zł, z przeznaczeniem na:

1 Pan Tadeusz Kwaśniewski - Magdalenka – stolarka okienna i drzwiowa
zewnętrzna – dwór w Zaburzu – kwota 24.450 zł,
2 Parafia
rzymskokatolicka
p.w.
św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Szczebrzeszynie – prace konserwatorskie i restauratorskie najwyższej
kondygnacji wieży kościoła – kwota 23.702 zł,
3 Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce
– montaż sygnalizacji antywłamaniowej w budynku dzwonnicy – kwota 6.000 zł,
4 Stowarzyszenie Renovabis – wymiana pokrycia dachowego z częściową
wymianą elementów konstrukcyjnych, tynki renowacyjne, malowanie,
odwodnienie, izolacja ścian, wymiana drzwi wejściowych, posadzka, renowacja
tablicy inskrypcyjnej w kaplicy grobowej Katarzyny z Osypowiczów
Seredynowej – kwota 11.562 zł,
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5 Parafia rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Sosnowicy – remont
elementów więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego, remont
elewacji kościoła – 40.971 zł,
6 Pani Krystyna Stańczyk – prace konserwatorskie przy sztukateriach Sali
balowej, wymiana 4 sztuk okien oraz drzwi zewnętrznych – dwór w zespole
dworsko – parkowym w Udryczach – kwota 8.778 zł,
7 Art. Office Sp. Z o.o. w Warszawie – wymiana stolarki okiennej, drzwi
zewnętrznych, malowanie elewacji, remont wnętrza kaplicy w zespole dworsko
– parkowym w Udryczach – kwota 10.374 zł.
IV.

Refundacje na zabytki ruchome – kwota 27.005 zł, z przeznaczeniem na :
1 Kościół rektoralny p.w. św. Ducha w Lublinie – prace konserwatorsko –
restauratorskie przy dwóch kratach w kościele – kwota 12.132 zł,
2 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Ludwika we Włodawie – pełna konserwacja
stołu – mensy ołtarza bocznego – kwota 7.117 zł,
3 Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B i M w Gorzkowie – pełna
konserwacja tablicy konsekracji kościoła – kwota 4.756 zł,
4 Parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza w Surhowie
– pełna konserwacja krucyfiksu – kwota 3.000 zł.

§ 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom
zaliczanym do sektora finansów publicznych.
plan wg ustawy budżetowej: 100.000 zł
plan po zmianach: 1.667.110 zł
wykonanie: 1.667.110 zł, tj. 100% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 1.567.110 zł wynikała ze:
 zwiększenia planu o kwotę 1.600.000 zł z rezerwy wojewody decyzją budżetową
Nr 78 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2018 r. z jednoczesnym
zmniejszeniem w rozdziale 75814,
 zmniejszenia planu o kwotę 32.890 zł decyzja budżetową Nr 287 Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 lipca 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu
w § 2720.
Omówienie wydatków
Środki w kwocie 1.667.110 zł pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 r. zostały
zaplanowane na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Powyższe środki zostały wykorzystane w całości przez następujące jednostki:
1. Gmina Biała Podlaska – remont schodów zewnętrznych – Dwór w Stryrzyńcu
– kwota 15.000 zł,
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2. Miasto Radzyń Podlaski – konserwacja kompozycji rzeźbiarskich skrzydła
zachodniego elewacji wschodniej pałacu (attyka, ryzolit środkowy)– kwota
25.400 zł,
3. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie – wymiana stolarki okiennej – dawna oficyna w zespole
pałacowo - parkowym – kwota 9.000 zł,
4. Gmina Miejska Biała Podlaska – wymiana stolarki okiennej w budynku dawnej
Akademii Bialskiej – kwota 17.710 zł,
5. Miasto Radzyń Podlaski – remont elewacji skrzydła zachodniego pałacu
(czyszczenie i prace tynkarskie, renowacja profili ciągnionych, renowacja
dekoracji sztukatorskiej, prace malarskie, prace restauratorskie przy schodach
zewnętrznych) – kwota 1.600.000 zł.
Wykorzystanie rezerwy Wojewody Lubelskiego
Środki z rezerwy Wojewody Lubelskiego w kwocie 1.600.000 zł zostały wykorzystane
w całości przez Miasto Radzyń Podlaski na remont elewacji skrzydła zachodniego
pałacu (czyszczenie i prace tynkarskie, renowacja profili ciągnionych, renowacja
dekoracji sztukatorskiej, prace malarskie, prace restauratorskie przy schodach
zewnętrznych).
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 108.000 zł
plan po zmianach: 108.000 zł
wykonanie: 106.097,95 zł, tj. 98,23% planu
W ramach realizacji wydatków będących w dyspozycji Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, związanych z ochroną zabytków, do końca 2018 wykorzystano
środki w łącznej kwocie 106.097,95 zł, tj. 98,23 % planu , z tego:
 wynagrodzenie bezosobowe – kwota 16.368,95 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – środki przeznaczono na zakup usług związanych
z gromadzeniem dokumentacji dotyczącej zabytków: opłaty za wypisy i wyrysy
z ewidencji gruntów oraz kopie map niezbędne do aktualizacji danych
dotyczących własności obiektów zabytkowych, dokonanie pomiarów
i wykonanie dokumentacji stanowisk archeologicznych. Ponadto sfinansowano
wydatki związane z corocznym konkursem " Laur konserwatorski", oraz
wydatki związane z wykonaniem dokumentacji w postaci kart ewidencyjnych
zabytków, a także tłumaczenie tekstów niezbędnych do realizowanych
wydawnictw – kwota 89.729 zł.
Środki w kwocie 1.902,05 zł nie zostały przekazane do wysokości planu, ze względu
na wystąpienie oszczędności związanych z niższymi kosztami usług, m.in. tłumaczeń.
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rozdział 92121 - Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
plan wg ustawy budżetowej: 4.554.000 zł
plan po zmianach: 4.554.000 zł
wykonanie: 4.551.709,22 zł, tj. 99,95% planu
Dotacje
§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
plan wg ustawy: 67.000 zł
plan po zmianach: 67.000 zł
wykonanie: 67.000 zł, tj. 100% planu
Środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczone zostały dla Miasta
Lublin na realizację zadań zawartych w porozumieniu Nr 140 zawartego
w dniu 30 marca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Lublin,
zmienionego aneksem Nr 6 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
W ramach ww. porozumienia prowadzone były sprawy z zakresu właściwości
Wojewody Lubelskiego, realizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy
Lublin. Z powyższej dotacji sfinansowano wynagrodzenia osobowe i związane z nimi
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
Dotacja na powyższe zadanie została wykorzystana w całości.
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 4.445.000 zł
plan po zmianach: 4.460.000 zł
wykonanie: 4.457.922,22 zł, tj. 99,95% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 15.000 zł wynikała
ze zwiększenia planu decyzją budżetową Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia
19 marca 2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych.
W rozdziale 92121 finansowana jest działalność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Lublinie i delegatur jednostki.
Omówienie wydatków
Do końca roku 2018 wykorzystano środki w wysokości 4.457.922,22 zł tj. 99,95%
planu, z przeznaczeniem na:
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2.480,67 zł, z tego na:
 wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej stosownie do
obowiązujących przepisów BHP – kwota 917,29 zł,
 zwrot kosztów podróży członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
związane z posiedzeniem tej Rady – 1.563,38 zł.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – kwota 4.455.441,55 zł, tj. 99,95% planu,
z tego:
– wynagrodzenie osobowe pracowników (w tym 4 nagrody jubileuszowe oraz
1 odprawa emerytalna ) – kwota 737.991,49 zł (99,99 % planu),
– wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej (w tym 8 nagród
jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne) – 2.447.494,02 zł (99,99% planu),
– dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 201.494,55 zł (99,99% planu),
– pochodne od wynagrodzeń – kwota 591.591,76 zł (99,76% planu),
– pozostałe wydatki bieżące: zakup niezbędnych do funkcjonowania WUOZ
materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego,
szafy pancernej, środków czystości, energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakup
usług pocztowych i komunalnych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych
do czterech samochodów oraz przeglądów i ubezpieczenia, remont
pomieszczeń biurowych delegatury w Chełmie, naprawa systemu alarmowego,
remont samochodów służbowych, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nad
gruntami i budynkami oraz podatku od nieruchomości, opłaty za usługi
telefoniczne i internetowe, opłaty za administrowanie, czynsze i podatki,
podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup pomocy naukowych
w postaci książek, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki – kwota
476.869,73 zł (98,86% planu).
Niewykorzystane środki w kwocie 2.290,78 zł, nie zostały przekazane do wysokości
planu z uwagi na wystąpienie oszczędności związanych m. in. ze zwolnieniami
lekarskimi, wykorzystywaniem samochodów służbowych zamiast komunikacji
publicznej.
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rozdział 92121 - Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
Wydatki majątkowe
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan wg ustawy budżetowej: 42.000 zł
plan po zmianach: 27.000 zł
wykonanie: 26.787 zł, tj. 99,21% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 15.000 zł wynikała ze
zmniejszenia planu decyzją budżetową Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia
19 marca 2018 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących.
Omówienie wydatków
Środki w wysokości 26.787 zł zostały wydatkowane na zakup serwera dla
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.
Niewykorzystane środki w kwocie 213 zł, wynikające z oszczędności przetargowych, nie
zostały przekazane do wysokości planu.
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rozdział 92195 – Pozostała działalność
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 40.000 zł
wykonanie: 36.560 zł, tj. 91,40% planu
Wydatki bieżące
plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach § 4000: 40.000 zł
wykonanie § 4300: 36.560 zł, tj. 91,40% planu
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 40.000 zł wynikała ze
zwiększenia z rezerwy celowej poz. 85 decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr
Nr MF/FS2.4143.3.48.2018.MF.3844 z dnia 02 października 2018 r., wprowadzoną
decyzją budżetową Nr 449 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 października 2018 r.
z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu
wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 – priorytet 2.
Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 85
Środki w kwocie 36.560 zł pochodzące z rezerwy celowej poz. 85 zostały
wydatkowane na sfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu
wieloletniego „ Niepodległa” na lata 2017-2021, z tego:
– kwota 20.910 zł wydatkowana została na przygotowanie i wykonanie występu
artystycznego przez UDS ART. COMPLEX,
– kwota 9.840 zł wydatkowana została na wynajem sali widowiskowej w Teatrze
Muzycznym w dniu 10.12.2018 r.,
– kwota 5.810 zł wydatkowana została na wykonanie materiałów promocyjnych.
Niewykorzystane środki w kwocie 3.440 zł, wynikające z oszczędności w wyniku
niższych niż zakładano kosztów związanych z wynajęciem sali widowiskowej
w Teatrze Muzycznym w Lublinie w związku ze zmianą cennika, nie zostały
przekazane do wysokości planu.
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Porównanie wykonanie wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadania bieżące realizowane w 2018 r. nie różniły się zasadniczo od realizowanych
w roku 2017. Środki przekazywano na finansowanie działalności Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie oraz prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych.
Podobnie jak w 2017 r., w 2018 r. dotacje celowe przekazywano na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Lublin
na realizację zadań zawartych w porozumieniu, tj. prowadzenie spraw z zakresu
właściwości
Wojewody Lubelskiego, realizowanych
przez Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony i opieki nad
zabytkami z terenu Gminy Lublin.
Ponadto, podobnie jak w roku 2017, wydatkowano środki na sfinansowanie projektu
realizowanego w ramach programu wieloletniego „ Niepodległa” na lata 2017-2021.
W 2018 r. z rezerwy Wojewody Lubelskiego zostały przyznane środki w wysokości
1.600.000 zł dla Miasta Radzyń Podlaski. Powyższe środki zostały wykorzystane przy
remoncie elewacji skrzydła zachodniego pałacu.
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Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
plan wg ustawy budżetowej: 1.150.000 zł
plan po zmianach: 1.150.000 zł
wykonanie: 1.150.000 zł, tj. 100% planu
rozdział 92502 - Parki krajobrazowe
plan wg ustawy budżetowej: 1.150.000 zł
plan po zmianach: 1.150.000 zł
wykonanie: 1.150.000 zł, tj. 100% planu
Dotacje
§ 2230 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
plan wg ustawy budżetowej: 1.150.000 zł
plan po zmianach: 1.150.000 zł
wykonanie: 1.150.000 zł, tj. 100% planu
W 2018 roku w ustawie budżetowej zaplanowano środki w kwocie 1.150.000 zł,
z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych w Lublinie.
Omówienie wydatków
Omówienie wydatków
Dotacja, przekazana do końca 2018 r. w kwocie 1.150.000 zł została wykorzystana w
całości na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością, tj.:
 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń –
kwota 920.000 zł,
 wydatki na realizację zadań statutowych – kwota 230.000 zł, w tym na:

zakup materiałów i wyposażenia – kwota 70.000 zł,

zakup energii elektrycznej i cieplnej – kwota 10.000 zł,

zakup usług pozostałych – 85.000 zł,

wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych i garażowych – kwota
65.000 zł.
Wydatki na realizację zadań statutowych poniesiono na:
 nadzór i patrolowanie obszarów chronionych,
 inicjowanie i prowadzenie aktywnej ochrony przyrody na obszarach
chronionych,
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 dokumentowanie stanu przyrody – inwentaryzacja stanowisk rzadkich
i chronionych gatunków roślin, poszukiwania nowych stanowisk lęgowych
ptaków, przegląd miejsc pamięci narodowych i obiektów kulturowych,
 organizowanie działalności naukowej i dydaktycznej dla młodzieży szkolnej,
 popularyzacja walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

532

Porównanie wykonania wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. w dziale
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Zakres zadań realizowanych w 2018 r. nie różnił się od zakresu zadań realizowanych
w roku poprzednim. Środki przeznaczone były na dofinansowanie bieżącej
działalności Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie.
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