Warszawa, 1 lipca 2002 r.

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa w 2001 roku w cz. 25 –
Kultura fizyczna i sport
W cz. 25, której dysponentem jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu realizowane
są wydatki administracyjne związane z zadaniami wynikającymi z kierowania działem
kultura fizyczna i sport.
W cz. 25 budżetu nie planowano dochodów. Osiągnięte dochody w wys. 17 zł
pochodzące z naliczenia wynagrodzenia za terminowe wyliczenie i odprowadzenie
składek na ubezpieczenia zdrowotne zaliczono i odprowadzono w ramach cz. 30
budżetu.1
Ustalone w ustawie budżetowej na rok 2001 dla tej części wydatki w wysokości
936 tys. zł w trakcie roku uległy zmniejszeniu o 11 tys. zł w związku z wejściem w życie
rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 12 lutego 2001 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
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Wydatki zrealizowano w wysokości 739 tys. zł, tj. 100% w stosunku do planu po
zmianach z uwzględnieniem blokady wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie
państwa na rok 2001.
Wydatki bieżące wyniosły 723 tys. zł i przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) - 346 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 tys. zł,
- pozostałe wydatki administracyjne - 370 tys. zł.
Wydatki majątkowe wyniosły 16 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na wykonanie
zabezpieczenia ochrony gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz
klimatyzacji w 3 salach, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach poligrafii, wymianę
stolarki okiennej oraz rozbudowę sieci LAN.
Środki na wynagrodzenia zaplanowano w ustawie budżetowej w odniesieniu do 11
etatów (w tym 10 dla członków korpusu służby cywilnej i 1 dla tzw. "R"), wykonano dla 8
etatów (w tym 1 "R").
Faktycznie zrealizowane kwoty wynagrodzeń (z pochodnymi) były mniejsze od
zakładanych z powodu mniejszego zatrudnienia (o 3 etaty) w tej pierwszej grupie osób
oraz jedynie 2 miesięcznego okresu finansowania wynagrodzeń osoby zajmującej
kierownicze stanowisko państwowe. Środki niewykorzystane w ww. przyczyn w wys.
185 tys. zł objęto blokadą wydatków. NIK wskazując na niepełną realizację zatrudnienia
w cz. 25 w latach 2000-2001 podkreśliła, że do czasu kontroli nie zrealizowano ogółu
zadań przypisanch ministrowi właściwemu ds. kultury fizycznej i sportu, w tym zadań
związanych z wydaniem rozporządzeń przewidzianych w ustawie o kulturze fizycznej.2
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 2.960 zł, nie może być ono
porównywalne jednakże z dużo wyższym wynagrodzeniem z roku 2000 z uwagi zmiany
o charakterze organizacyjnym oraz wynikające z nowej klasyfikacji budżetowej3.
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Zadania realizowane przez MENiS w zakresie kultury fizycznej i sportu to:
-

opracowanie projektów programów (a) "Rozwój sportu szkolnego jako elementu
przeciwdziałaniu patologiom", (b)"Promocja i wspieranie sportu oraz działań
prozdrowotnych", (c)"Sala gimnastyczna w każdym gimnazjum",

-

udział MENiS w opracowywaniu programów międzyresortowych związanych z
upowszechnianiem turystyki: (a)"Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006",
(b)"Międzyresortowy program rozwoju turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży
na lata 2001-2006" oraz prace związane z przygotowaniem i opublikowaniem 2
rozporządzeń MENiS,

-

kontynuacja programu "Sportowe wakacje",

-

dofinansowywanie organizacji atrakcyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych,

-

analiza działalności schronisk młodzieżowych.4

NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za rok 2001 w tej części budżetu, nie
stwierdzając uchybień, przy czym uwagi kontroli podobnie jak w 2000 r. dotyczyły
niepełnej realizacji zadań należących do zakresu działania ministra właściwego ds.
kultury fizycznej i sportu.

Konkluzje
-

realizacja wydatków cz. 25 przebiegała w warunkach trudności budżetowych
związanych z koniecznością dokonywania blokad wydatków

-

aczkolwiek wykonanie budżetu w roku 2001 nie budzi większych wątpliwości, to
wydaje się, że w sprawozdaniu przedłożonym przez MENiS niektóre informacje
mogłyby być przedstawiane bardziej szczegółowo, dotyczy to przykładowo kwoty
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Zob. Informacja MENiS o realizacji zadań i budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w 2001 r. w części
25 - Kultura Fizyczna i Sport, Warszawa, 2002 r., s.5-8.
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370 tys. zł przeznaczonej na pozostałe wydatki administracyjne, czy też kosztów
budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
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