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S P R A W O Z D A N I E   Z  W Y K O N A N I A  B U D Ż E T U 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
za 2006 r. 

 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 r. opracowano na podstawie 

szczegółowej ewidencji analitycznej  prowadzonej do poszczególnych rachunków bankowych 

tj. dochodów i wydatków budżetowych.  

 

I. DOCHODY BUDŻETOWE 
 

Plan dochodów budżetowych na 2006 r. został ustalony w kwocie 10.100 zł. W 

ramach tej kwoty dochody budżetowe zaplanowano w następujących  paragrafach  

klasyfikacji budżetowej: 

− § 069 – wpływy z różnych opłat w wysokości 10.000 zł, 

− § 097 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 100 zł. 

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowano w łącznej kwocie 

8.960 zł, co stanowi 88,71% planu. W strukturze wykonanych dochodów budżetowych 

największy udział  7.722 zł, stanowiły dochody klasyfikowane w § 069. W paragrafie tym 

ujęto dochody z tytułu kosztów postępowania orzeczonych wobec osób uznanych za winnych 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Pozostałe dochody budżetowe w kwocie 1.238 

zł zakwalifikowano do paragrafu 097 – wpływy z różnych dochodów i stanowią one  

rozliczenie wydatków roku 2005.  

Dochody budżetowe, które realizowano w 2006 r. były odprowadzane na rachunek dochodów 

budżetu Państwa w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 

czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 

116, poz.784). 

 

II. WYDATKI BUDŻETOWE 
 

Podstawą gospodarki finansowej RIO w Opolu w zakresie wydatków budżetowych 

jest plan finansowy opracowany dla grupy wydatków bieżących i majątkowych w łącznej 

kwocie 2.986.075 zł.  Plan wydatków opracowano na podstawie pisma Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2006 r.  Nr DB-B-0332-2-882/06.  

 W limicie wydatków określonych w wyżej wymienionym piśmie wyszczególniono wydatki 

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące rzeczowe i majątkowe.  

W okresie sprawozdawczym plan finansowy określony w wyżej podanej kwocie 

ulegał zmianom. Jedna ze zmian planu finansowego dokonana została przez dysponenta 

części budżetowej na wniosek Prezesa Izby i polegała na zmniejszeniu planowanych 

wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i równoczesnym zwiększeniu 

planowanych wydatków w § 4140 – wpłaty na PFRON. Druga zmiana planu wydatków, 

dokonana przez dysponenta części budżetowej, spowodowała zwiększenie planu wydatków w 

paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.800 zł. Kwota ta pochodziła ze 

środków rezerwy ogólnej Budżetu Państwa i została przeznaczona na zakup dodatkowych 

licencji i oprogramowania do serwerów otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Po dokonaniu 

zmiany powodującej zwiększenie  planu wydatków, plan ten na 2006 r. stanowił kwotę 

2.989.875 zł . 

Oprócz zmian w planie wydatków dokonywanych przez dysponenta części 

budżetowej, zmiany planu wydatków dokonywane były również przez Prezesa Izby na 

podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 



Zmiany te polegały na przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej 

w grupie wydatków bieżących. Plan po zmianach przedstawia załącznik do niniejszego 

sprawozdania.  

 

Wykonanie planu wydatków 

 

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 2.989.213 zł , co w 

stosunku do wielkości kwoty planowanej ogółem stanowi 99,98%. Analizując wykonanie 

planu wydatków zauważa się, iż wskaźniki wykonania w większości paragrafów kształtują się 

na poziomie 100%, a w niektórych paragrafach zbliża się do wskaźnika. 

Podstawą realizacji wydatków były zadania, które wiązały się z bieżącą działalnością Izby 

oraz dodatkowe zadania określone na 2006 r. w rocznym ramowym planie pracy. Należały do 

nich zadania pn „przebudowa wejścia, wykonanie elewacji frontowej części budynku”, 

zakupy majątkowe oraz zadania związane z wdrożeniem systemu sprawozdawczości 

„Bestia”. 

Zakupy majątkowe zostały zrealizowane już w pierwszym półroczu 2006 r. i dotyczyły  

odnowienia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.  

Wdrożenie systemu sprawozdawczości „Bestia” wymagało zwiększenia licencji 

oprogramowania Windows SBS. Licencje te zostały zakupione w miesiącu listopadzie ze 

środków pochodzących z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa. Natomiast zadanie związane z  

modernizacją budynku ostatecznie zakończono w miesiącu grudniu 2006 r.  

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej 

przedstawia się następująco: 

 

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników osobowe – 1.710.539 zł 
Wydatki tego paragrafu wykonano w 100%. Z paragrafu tego wypłacano wynagrodzenia 

pracownikom zgodnie z angażami oraz pozostałe wynagrodzenia mające charakter 

jednorazowy, do których w szczególności należały: 

− nagrody jubileuszowe -  52.983 zł  

− odprawy emerytalne - 23.791 zł 

 
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –  129.663 zł. 
W tym paragrafie zrealizowano wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego wypłaconego pracownikom zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu 

rocznym.  

 

§  4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 292.497 zł. 
W ramach kwoty 292.497 zł regulowano składki na ubezpieczenia społeczne liczone 

wskaźnikiem 17,19% od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, a także od niektórych wynagrodzeń płatnych na podstawie umów 

zlecenia.  

 

§  4120 – składki na fundusz pracy – 42.773 zł  
W ramach tej kwoty regulowane były składki na fundusz pracy naliczone wskaźnikiem 

2,45%, a podstawą tego naliczenia były wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe 

wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia płatne na podstawie zawartych umów zlecenia. 

 

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  - 21.495 
zł 



Wpłaty na PFRON dokonywane były w wysokościach i terminach wynikających z ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

 

§  4170 – wynagrodzenia bezosobowe -190.128 zł 
W ramach wykazanej kwoty wypłacano wynagrodzenia dla: 

− nieetatowych członków kolegium – 72.658 zł, 

− Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych – 

91.109 zł, 

− innych osób – 26.361 zł (utrzymanie czystości w pomieszczeniach Izby płatne na 

podstawie umowy zlecenia, wykonywanie tłumaczeń materiałów, honorarium za 

szkolenia, itp.). 

 

    § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 84.170 zł. 
W paragrafie tym najwięcej środków wydatkowano na zakup sprzętu biurowego i sprzętu 

technicznego – 26.436 zł. Wydatki te były niezbędne, gdyż istniejący w Izbie od 14 lat sprzęt  

biurowy i techniczny uległ całkowitemu zużyciu. W wyniku bieżącej eksploatacji zużyciu 

uległy zarówno biurka, szafy jak również sprzęt techniczny (radioodbiornik, odkurzacze, 

aparaty telefoniczne itp.). W 2006 r. dokonano wymiany sprzętu biurowego i technicznego w 

50%. Dalsze odnowienie sprzętu biurowego i technicznego będzie dokonywane sukcesywnie 

w kolejnych latach.  

W ramach kwoty 84.170 zł ponoszono także wydatki związane z eksploatacją sprzętu 

technicznego oraz z funkcjonowaniem instytucji. Szczegółowe wykonanie wydatków 

przedstawia się następująco: 

− prenumerata przepisów prawnych i innych periodyków  -4.426 zł, 

− materiały biurowe  i  administracyjne –  19.268 zł, 

− akcesoria, części i etylina do dwóch samochodów osobowych –  14.571 zł, 

− materiały i artykuły zakupione do utrzymania  sprzętu technicznego – 15.188 zł, 

− inne materiały takie jak: środki czystości,  artykuły wynikające z przepisów BHP, itp -

4.281 zł 

 

    § 4260 – zakup energii – 22.150 zł  
W tym paragrafie dokonywano płatności z tytułu zużycia energii cieplnej, elektrycznej i 

wody. 

 

    § 4270 – zakup usług remontowych – 15.512 zł  
W tym paragrafie dokonywanie wydatków związane było z wymianą drzwi wejściowych, 

wyprowadzeniem sieci elektrycznej do oświetlenia  budynku, naprawą środków trwałych oraz 

z konserwacją sprzętu technicznego.  

 

    §  4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.434 zł 
Z tego paragrafu pokrywano badania lekarskie pracowników, których obowiązek 

przeprowadzania i finansowania wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

    § 4300 – zakup usług pozostałych – 115.446 zł 
Wydatki tego paragrafu dotyczyły zarówno działalności administracyjnej, jak również 

merytorycznej Izby. W ramach działalności merytorycznej realizowane były płatności za 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. W okresie sprawozdawczym 

wydatkowano na nie 32.931 zł. W kwocie tej oprócz seminariów pracowników 

merytorycznych regionalnych izb obrachunkowych i szkoleń organizowanych przez jednostki 



specjalistyczne, ujęto również 2 dniowe seminarium pracowników merytorycznych RIO w 

Opolu. Pozostałe wydatki realizowane  w tym paragrafie przedstawiają się następująco:  

− opłaty pocztowe i telefoniczne –  23.438 zł, 

− usługi komunalne i o podobnym charakterze – 6.492 zł, 

− ochrona budynku -  39.263 zł, 

− usługi informatyczne – 3.979 zł  (nadzór autorski nad oprogramowaniem ), 

− inne usługi administracyjne - 9.343 zł (wykonanie pieczęci, przeglądy samochodów 

służbowych i sprzętu p.poz.  itp.).  

 

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 3.074 zł 
W tym paragrafie regulowane były płatności za usługi  internetowe świadczone przez 

Telekomunikację.  

 

§ 4410 – podróże służbowe krajowe -  122.484 zł  
Z tego paragrafu realizowano płatności za delegacje służbowe pracowników. Najwięcej 

środków tego paragrafu - 117.048 zł wydatkowano na podróże służbowe inspektorów 

kontroli. W ramach tej kwoty wypłacano diety, zwracano koszty przejazdu środkami  

publicznymi. Na wyjazdy służbowe pozostałych pracowników Izby w 2006 r. wydatkowano 

natomiast kwotę 5.436 zł. 

  

§ 4430 – różne opłaty i składki –13.818 zł. 
W ramach kwoty 13.818 zł  uregulowano  płatności z tytułu ubezpieczenia siedziby i majątku 

Izby. 

 

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - 35.439 zł 
Kwotę odpisu dokonano zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Za 

podstawę tego odpisu przyjęto średnioroczne wykonanie etatów, ilość emerytów i rencistów 

oraz wynagrodzenie ogłoszone przez  GUS za II półrocze 2005 r.  

 

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 3.106 zł. 
Kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 3.106 zł, od powierzchni zajmowanej przez  

Izbę, uregulowano zgodnie z  wyliczeniem sporządzonym przez Urząd Miasta w Opolu.  

 

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 5.018 zł  
W ramach tej kwoty uregulowano roczną opłatę z tytułu zarządu ustanowionego nad 

pomieszczeniami zajmowanymi przez RIO w Opolu zgodnie z decyzją wydaną przez Urząd 

Miasta w Opolu z dnia 29.10.1999r. Nr GOSP.7224/2/94/97.98. 

 Odrębną grupę wydatków stanowią  wydatki majątkowe, które zaplanowano w 

następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 

− § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 140.000 zł, 

− § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000 zł. 

W grupie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania z § 6060, 

na które wydano 39.585 zł. W ramach tej kwoty uregulowano płatności za zestawy 

komputerowe i laptopy.  

Wydatki  planowane w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zostały 

wykonane w kwocie 139.883 zł i związane były z realizacją zadania pn. ”przebudowana 

wejścia i elewacja frontowej części budynku”. Kwota wydatkowana na realizację tego 

zadania pokryła płatności związane zarówno z wykonaniem przebudowy jak i z 

przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wykonania tego zadania, a mianowicie 



opracowanie audytu energetycznego, projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego. 

Ostateczne rozliczenie w/w zadania dokonano w miesiącu grudniu 2006 r. 

 

• Wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa 
 

W 2006 r. ze środków rezerwy ogólnej Budżetu Państwa przydzielono dla RIO w Opolu 

kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego oprogramowania i licencji 

niezbędnych do wdrożenia systemu sprawozdawczości „Bestia”. 

W ramach tej kwoty zakupiono licencje oprogramowania Windows XP w ilości 10 szt. 

Wydatkowano na nie kwotę 3.763 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 37 zł zwrócono 

do dysponenta części budżetowej. 

 

• Zobowiązania 
 

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28 miesięczne  sprawozdanie z 

wykonania planu wydatków, - wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 

165.309 zł, na które złożyły się: 

− dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. -131.521 zł, 

− pochodne od wynagrodzeń -25.831 zł (§4110 – 22.609 zł, §4120 - 3.222 zł), 

− usługi związane z utrzymaniem siedziby – 7.956 zł, 

Zobowiązania wykazane w kwocie 7.956 zł dotyczą dostawy energii cieplnej, opłat 

pocztowych, usług komunalnych i ochrony budynku. Faktury za usługi wykonane w miesiącu 

grudniu 2006 r. wpłynęły do Izby w miesiącu styczniu 2007 r. i w tym miesiącu zostały 

określone terminy płatności.  

 

III.  Zatrudnienie 
 
Plan etatów na 2006 r. został określony w wysokości 47 etatów kalkulacyjnych z podziałem 

na: 9 etatów objętych mnożnikowym systemem wynagradzania,  38 etatów pozostałych. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 - o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, średnie zatrudnienie w 

okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty stanowiło 45 etatów. Na taki stan 

zatrudnienia miały wpływ wakaty powstałe w związku z odejściem  pracowników na 

emeryturę i do innego zakładu pracy oraz zmniejszenie zatrudnienia pracownika z pełnego 

etatu na wymiar 7/8 etatu. Ponadto na wykazaną średnią liczbę etatów ma wpływ sposób 

ustalania przeciętnego wykonania etatów. Z przepisów w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej wynika, iż do stanu zatrudnienia nie wlicza się m.in. osób będących na urlopach 

wychowawczych, macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych, tj. osób, które nie otrzymują 

za dany okres sprawozdawczy wynagrodzenia od zakładu pracy. W okresie sprawozdawczym 

w RIO w Opolu taka sytuacja wystąpiła, co miało wpływ na wykazaną średnią wielkość 

zatrudnienia. 

 

IV   Rozliczenie niewykonanej kwoty 
 

Z uwagi na wykonanie planu wydatków w 2006 r. w łącznej kwocie 2.989.213 zł, należało w 

terminie do 15 stycznia 2007 r. zwrócić do dysponenta części budżetowej niewykorzystaną 

kwotę, stanowiącą różnicę między wielkością wykonaną, a środkami przekazanymi przez 

dysponenta części budżetowej.  

Różnica między wielkością przekazanych środków a wykonaniem planu wydatków w 2006 r. 

stanowiła kwotę 662 zł. W kwocie tej uwzględnione były środki niewykorzystanej rezerwy w 

wysokości 37zł. 



Niewykonaną kwotę w wysokości 662 zł przekazano na rachunek bankowy Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w dniu 10 stycznia  2007 r. 

 

V. Przestrzeganie realizacji procedur kontroli 
 

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu ujednolicono procedury kontroli finansowej z 

uwzględnieniem standardów, o których mowa w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z 

dnia 30 czerwca 2006 r. Biorąc pod uwagę standardy określone przez Ministra Finansów w 

w/w Komunikacie Prezes RIO w Opolu wprowadził. Zarządzeniem nr 9 z dnia 28 września 

2006 r., procedury kontroli finansowej obowiązujące w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Opolu. Zgodnie z tym zarządzeniem, kontrola finansowa obejmuje w szczególności: 

pobieranie i gromadzenie środków publicznych, wstępną ocenę celowości zaciągania 

zobowiązań i dokonywania wydatków ze środków publicznych, badanie i porównanie stanu 

faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania 

wydatków ze środków publicznych, gospodarowanie mieniem, środowisko kontroli 

finansowej, informację i komunikację oraz monitorowanie i ocenę realizacji zadań. Kontrola 

finansowa gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania 

mieniem prowadzona jest przez: 

1. samokontrolę – do której zobowiązani są wszyscy pracownicy i polega ona na 

kontrolowaniu wykonywania własnej pracy w zakresie skutkującym wydatkami, 

2. funkcjonalną - to znaczy kontrolę sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez 

pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz niekierowniczych w zakresie 

powierzonych im obowiązków.  

Kontrola ta obejmuje  

− kontrolę wstępną – która wykonywana jest na każdym etapie, odnosi się do wszystkich 

grup wydatków i obejmuje swoim zakresem w szczególności analizę projektów umów, 

porozumień, analizę składanych (przez podległych pracowników) zapotrzebowań, 

zamówień na materiały, artykuły, szkolenia i analizę  innych dokumentów pod względem 

legalności i celowości. Wstępnej ocenie podlegają również wydatki związane z 

utrzymaniem siedziby, za które odpowiadają pracownicy administracyjni zobowiązani do 

analizowania i sprawdzania ich wielkości z zawartymi umowami, porozumieniami. 

− kontrolę bieżącą – która polega na badaniu czynności i operacji w toku ich 

wykonywania, w celu stwierdzenia prawidłowości ich przebiegu oraz na analizie 

rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, a także 

prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i 

innymi szkodami. 

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach kontroli bieżącej 

sprawdzają dowody pod względem legalności, celowości, gospodarności, a także 

merytorycznym. W ramach tej kontroli każdy dowód podlega również kontroli formalno- 

rachunkowej, za którą odpowiedzialni są pracownicy księgowości. 

Kontrola bieżąca wydatków, pod względem stosowania przepisów prawa zamówień 

publicznych, dokonywana jest przez Zastępcę Prezesa Izby i polega na sprawdzeniu 

prawidłowości sporządzenia SIWZ, wyboru najkorzystniej oferty, zatwierdzenia protokołu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisania umowy finalizującej 

zamówienie publiczne. 

Nad prawidłową realizacją procedur kontroli gospodarowania i rozdysponowania środków 

publicznych oraz gospodarowania mieniem czuwa Główny Księgowy. 

Główny księgowy jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy dane wydatki poprzedzone były 

kontrolą, o której mowa w ustalonych procedurach, a także czy wynikają z planu 

finansowego. 



W ramach kontroli funkcjonalnej wyszczególniono kontrolę następną, która polega na 

badaniu i ocenie czynności i operacji już dokonanych.  

Przestrzeganie w Izbie procedur kontroli, o których mowa wyżej zostało zbadane w ramach 

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Izbie w okresie od 11.12.2006 r. do 22.12.2006 r. 

przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli. W ramach tej kontroli badaniu poddano 

następujące zagadnienia: 

− procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, 

− zamówienia publiczne, 

− wydatki ponoszone na prenumeratę, 

− dowody księgowe – ich zgodność z wymogami wynikającymi z art. 21 i art. 22 ustawy o 

rachunkowości. 

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w Izbie prowadzona jest dokumentacja potwierdzająca 

dokonywanie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań i dokonywania wydatków. 

Do tej dokumentacji należą m.in. zapotrzebowania oraz zamówienia wpływające do Biura 

Izby z poszczególnych Wydziałów. Adnotacje i podpisy składane na tych dokumentach są 

dowodem potwierdzającym dokonanie wstępnej oceny kontroli wydatków. 

W ramach kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą zamówień publicznych na: zakup 

sprzętu komputerowego, modernizację budynku, szkolenia. Kontrola wewnętrzna wykazała, 

iż udzielenie zamówień publicznych poprzedzone było procedurami wynikającymi z 

przepisów o zamówieniach publicznych, wymagana dokumentacja została sporządzona 

prawidłowo oraz prawidłowo dokonano wyboru oferenta. 

W zakresie badania wydatków ponoszonych na prenumeratę w ramach kontroli następnej 

dokonano analizy wykorzystania zamawianej prenumeraty, rozważono możliwość 

zmniejszenia niektórych wydawnictw bądź zastąpienia innymi. Analiza ta wykazała, iż 

ustalając wydatki na prenumeratę w 2006 r. dokonano ograniczeń niektórych periodyków 

(DZU i MP) wydawanych w wersji papierowej. Takie działania ograniczyły w 2006 r. 

wydatki na prenumeratę. Ograniczenia prenumeraty przepisów prawnych wydawanych w 

wersji papierowej spowodowały, iż pracownicy korzystają z wersji elektronicznej w ramach 

programu komputerowego „Lex.”  

Badanie dowodów księgowych pod względem wymogów wynikających z ustawy o 

rachunkowości wykazało, iż spełniają one wymogi określone w art. 21 i art. 22 ustawy o 

rachunkowości oraz wymogi ustalone w przyjętych w Izbie zasadach polityki rachunkowości. 

 

VI. Plan finansowy rachunku dochodów własnych 
 

Rachunek dochodów własnych utworzono w Izbie na podstawie upoważnienia  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 stycznia 2005r. nr F-R-312-20-

68/2005. 

Zasady funkcjonowania rachunku dochodów własnych w RIO w Opolu zostały określone w 

zarządzeniu nr 1 Prezesa z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie utworzenia i działania rachunku 

dochodów własnych. W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu prowadzony jest tylko 

jeden rachunek dochodów własnych, w ramach którego pozyskiwane są dochody z 

działalności szkoleniowej i informacyjnej. 

Podstawą działalności rachunku dochodów własnych jest plan finansowy obejmujący  

przychody z działalności szkoleniowej i informacyjnej oraz wydatki związane z tą 

działalnością.  

Plan finansowy rachunku dochodów własnych w ciągu roku budżetowego ulegał zmianom. 

Zmiana planu rachunku dochodów własnych polegała na zwiększeniu wpływów, przede 

wszystkim z działalności szkoleniowej oraz wydatków, które wiązały się z tą działalnością. 

Plan po zmianach ogółem po stronie przychodów stanowił w 2006 r. wielkość 274.442 zł. W 



ramach tej kwoty dochody planowane z działalności szkoleniowej stanowiły wielkość 

230.590 zł, a z działalności informacyjnej  – 16.000 zł. W kwocie przychodów ogółem ujęto 

również stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 

27.851,54 zł.  

Wydatki rachunku dochodów własnych zaplanowano w łącznej kwocie 243.294 zł w podziale 

na wydatki bieżące – 229.294 zł i majątkowe - 14.000 zł. 

Przychody i wydatki w planie finansowym rachunku dochodów własnych określono na 

podstawie rzeczowego planu szkoleń opracowanego przez Wydział Informacji, Analiz i 

Szkoleń, a także zamówień (przez jednostki samorządowe) Biuletynu Informacyjnego. 

Stosownie do tych wielkości, określone zostały wydatki na: zakupy sprzętu, materiałów do 

prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej, usługi szkoleniowe (noclegi, 

honoraria wykładowców) oraz inne wydatki związane z  prowadzeniem tej działalności  

(zużycie energii, konserwacje i naprawy sprzętu obsługującego działalność szkoleniową i 

informacyjną, usługi informatyczne i poligraficzne itp.). 

 

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych 
 

Plan finansowy rachunku dochodów własnych za 2006 r. wykonano w 99,92% po stronie 

przychodów i 99,34% po stronie wydatków. 

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji 

budżetowej rachunku dochodów własnych przedstawia się następująco: 

 

§ 083 – wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych – 271.786 zł 
W okresie objętym sprawozdaniem Izba z działalności szkoleniowej pozyskała przychody w 

kwocie 228.094 zł,  natomiast z tytułu działalności informacyjnej - w wysokości 15.840 zł. 

W kwocie 271.786 zł ujęto wpłaty pozyskane z tytułu prowadzonej w 2006 r. działalności 

szkoleniowej i informacyjnej oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego w 

wysokości 27.851,54 zł.  

Wydatki rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano w 

kwocie 241.685 zł, a ich szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco: 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 331zł  
W kwocie tej odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń 

płatnych z tytułu zawartych umów zlecenia.  

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 33 zł 
Z paragrafu tego uregulowano składki na fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń płatnych 

w ramach zawartych umów zlecenia. 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 26.807 zł  
Kwota 26.807 zł obejmuje honoraria i wynagrodzenia płatne za przygotowanie i wygłoszenie 

wykładów na szkoleniach dla jednostek samorządowych. Honoraria i wynagrodzenia  

wypłacano na podstawie zawartych umów zlecenia i umów o dzieło. 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100.800 zł 
Z tego paragrafu ponoszono wydatki związane z zakupem sprzętu i materiałów niezbędnych 

do działalności szkoleniowej i informacyjnej. W ramach w/w kwoty dokonywano 

następujących zakupów: 

− fachowej literatury – 23.014 zł, 

− sprzętu biurowego i technicznego – 20.691 zł, 

− oprogramowania komputerowego – 29.819 zł, 

− materiałów biurowych i innych materiałów administracyjnych – 11.018 zł, 

− materiałów niezbędnych do funkcjonowania sprzętu technicznego (papieru ksero, 

komputerowego, dyskietek, folii  itp.) - 16.258 zł, 



§ 4260 – zakup energii – 3.466 zł 
Kwota ta stanowi rozliczenie energii cieplnej, elektrycznej i wodnej zużytej przez stanowiska 

pracy obsługujące działalność szkoleniową i informacyjną. Rozliczenia tych usług dokonano 

zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu, o którym mowa na wstępie. 

§ 4270 – zakup usług remontowych – 17.330 zł  
W ramach tej kwoty dokonano konserwacji i naprawy sprzętu technicznego obsługującego 

działalność szkoleniową i informacyjną, a także pokryto częściowo wydatki związane z 

wymianą okien w sali szkoleniowej. 

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 80.482 zł  
Wydatki tego paragrafu dotyczą różnych opłat i wypłat związanych z działalnością 

szkoleniową i informacyjną. Najwięcej wydatków w tym paragrafie poniesiono na wynajem 

ośrodków i sal szkoleniowych. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 46.684 

zł. Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczyły następujących usług: 

− poligraficznych związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego – 17.773 zł, 

− informatycznych dotyczących nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 

wykorzystywanym w działalności szkoleniowej i informacyjnej oraz utrzymania 

serwera - 5.621 zł, 

− pocztowych, telefonicznych, komunalnych, transportowych związanych z przewozem 

uczestników szkoleń i  innych związanych z prowadzeniem działalności szkoleniowej  

-   10.404 zł. 

Z rachunku dochodów własnych  w okresie objętym sprawozdaniem, dokonywano również 

wydatków majątkowych. Wydatki te zrealizowano z § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych - w kwocie 12.535 zł. W ramach tej kwoty zakupiono środki trwałe 

służące prowadzeniu działalności szkoleniowej, a mianowicie: 

− laptop i drukarkę laserową – 8.266 zł, 

− projektor multimedialny- 4.269 zł. 

Stan środków pieniężnych  na dzień 31 grudnia 2006 r. na rachunku dochodów własnych 

stanowił kwotę 30.100,82 zł.  

Na koniec okresu sprawozdawczego w rachunku dochodów własnych wystąpiły należności w 

kwocie 500 zł, która to kwota stanowi nieuregulowane (do końca okresu sprawozdawczego) 

płatności za biuletyn informacyjny RIO. 

 

 

Wykonanie planu dochodów za 2006 r. 
 

l.p. § wyszczególnienie Plan dochodów 

wg ustawy 

budżetowej 

Wykonanie za 

2006 r. 

Wskaźnik 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. §0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 7 722 77,2 

2. §0970 Wpływy z różnych dochodów 100 1 238 1 238,0 

3. razem 10 100 8 960 88,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  Wykonanie planu wydatków za 2006 r.   

      

      

Lp. § Wyszczególnienie 

Plan 
wydatków 

po 
zmianach 

Wykonanie 
za 2006 r. Wskaźnik 

1 2 3 4 5 6 

1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.710.542 1.710.539 100,00 

2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.667 129.663 100,00 

    Razem wynagrodzenia 1.840.209 1.840.202 76,34 
3 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 292.504 292.497 100,00 

4 4120 Składki na fundusz pracy 42.777 42.773 99,99 

    Razem pochodne od wynagrodzeń 335.281 335.270 100,00 
    Razem wyngr. wraz z pochodnymi 2.175.490 2.175.472 100,00 

5 4140 Wpłata na PFRON 21.500 21.495 100,00 

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 190.137 190.128 100,00 

7 4210 Zakup materiałów i usług 84.229 84.170 99,93 

8 4260 Zakup energii 22.160 22.150 99,96 

9 4270 Zakup usług remontowych 15.520 15.512 99,95 

10 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.435 2.434 99,96 

11 4300 Zakup usług pozostałych 115.446 115.446 100,00 

12 4350 Opłaty za usługi internetowe 3.075 3.074 99,97 

13 4410 Podróże służbowe krajowe 122.493 122.484 99,99 

14 4430 Różne opłaty i składki 13.823 13.818 96,96 

15 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socj. 35.439 35.439 100,00 

16 4480 Podatek od nieruchomości 3.110 3.106 99,87 

17 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5.018 5.017 99,98 

    Razem pozostałe wydatki 634.385 634.273 99,98 
18 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 140.000 139.883 99,96 

19 6060 
Wydatki na zakupy inwest. jedn. 
budżet. 40.000 39.585 98,96 

    Razem wydatki majątkowe 180.000 179.468 99,70 
    OGÓŁEM WYDATKI 2.989.875 2.989.213 99,98 
      

 


