Informacja dotycząca sprawowanego nadzoru i kontroli nad prawidłowością
wykorzystania przez powiaty dotacji w ramach działu 700 – Gospodarka
mieszkaniowa, w stosunku do której, została zastosowana standaryzacja
W ramach nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykorzystania przez powiaty dotacji
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w stosunku do której została zastosowana
standaryzacja, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w pierwszej kolejności
poinformował jednostki, że plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy został ustalony w oparciu o ustawę
budżetową na rok 2018, informując jednocześnie, że dotacja celowa na realizację
w części obsługi administracyjnej zadania, powinna być rozliczana wyłącznie zgodnie
z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., tj. według określonych
czynności, z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny
w wysokości 29,63 zł.
Ponadto regularnie w ciągu roku zbierano z powiatów województwa
lubelskiego informacje na temat liczby zrealizowanych czynności w podziale
miesięcznym i na formularzu opracowanym przez tut. Urząd, co było elementem
prowadzenia monitoringu realizacji zadań zleconych z gospodarki nieruchomościami
Skarbu Państwa, a w konsekwencji miało stanowić podstawę do zwiększenia lub
zmniejszenia dotacji poszczególnym powiatom.
Powyższe zestawienia były poddawane w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie bieżącej analizie, która była podstawą dokonywania zmian należnej kwoty
dotacji dla poszczególnych jednostek, w tym obliczenia wysokości niedoborów na
potrzeby uruchomienia środków z rezerwy celowej, pn. „Środki na 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, w tym związanych z odmiejscowieniem
niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany
jest w ujednolicony sposób”.
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Pierwsza analiza czynności została dokonana po zakończeniu I kwartału
2018 r., gdzie, zestawiono i przeliczono wszystkie czynności wykazane przez powiaty
w poszczególnych miesiącach.
Dane w tym zakresie były podstawą do opracowania wniosku o uruchomienie rezerwy
celowej budżetu państwa pn. „Środki na 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, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na
inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób”, przy
czym w ciągu roku zbierano kolejne dane, będące podstawą do wystąpienia
z kolejnym wnioskiem.
Wszystkie wskazane wyżej działania służyły sprawdzeniu czy w trakcie roku
budżetowego poszczególne powiaty nie są zagrożone wystąpieniem znacznych
niedoborów środków, jak również czy nie nastąpiło przeszacowanie dotacji,
a równocześnie służyły obliczeniu dla każdego z nich, zgodnie z metodologią
wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów, wartości dotacji niezbędnej na realizację
w 2018 r. wszystkich czynności z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa.
Dodatkowo w ciągu roku z inicjatywy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie dwukrotnie przeprowadzono spotkania z jednostkami, na których
przypomniano im, że dotacja celowa na realizację zadań z zakresu gospodarki
nieruchomościami na 2018 r., w części obsługi administracyjnej zadania, powinna być
rozliczana wyłącznie zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia
2017 r., tj. według określonych czynności, czasu wykonania czynności, stawki
roboczogodziny, informując jednocześnie, że dane przekazane w tym zakresie przez
jednostki pozwolą na skalkulowanie kwoty dotacji na 2018 r.
Na spotkaniach informowano również o możliwości powstania sytuacji związanych
z koniecznością zwrotu przez jednostkę niezasadnie pobranej dotacji za 2018 r., po
ostatecznym rozliczeniu wykonanych czynności na koniec roku
Ponadto w ramach nadzoru i kontroli nad prawidłowością wykorzystania przez
powiaty dotacji w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w 2019 r. będą
realizowane kontrole wykazywania liczby czynności wykonanych przez jednostki
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w 2018 r., o czym szczegółowo zostały poinformowane podczas spotkań
organizowanych przez tut. Urząd.
Ostatni etap oceny przez tut. Urząd wykorzystania dotacji udzielonych
z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
Skarbu Państwa miał miejsce podczas rocznego rozliczania dotacji, którego
dokonywały powiaty.
Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że tut. Urząd na bieżąco monitorował
stan

realizacji

przez

jednostki

samorządu

terytorialnego

czynności

z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, a działania te miały na celu
uniknięcie przeszacowań naliczanej dotacji oraz uniknięcie sytuacji, w której jednostki
zanotują niedobory środków na zrealizowanie wszystkich czynności.
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