
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

 

 

U c h w a ł a    Nr   7/47/2008 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 marca 2008 r. 
 

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

  

uchwala 

 

wnioski do projektu budżetu na 2009r. w wielkościach podanych w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

  Przy planowaniu budżetu na 2009r. największy wzrost wydatków założono w grupie 

wynagrodzeń osobowych pracowników, co jest niezbędne dla utrzymania w Izbie wysoko 

wykwalifikowanej kadry i podniesienia statusu finansowego pracowników. Wydatki te 

uwzględniają: wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 15%, nagrody jubileuszowe, 

do których pracownicy nabędą uprawnienia w przyszłym roku budżetowym i odprawy 

emerytalne w związku z przejściem na emeryturę. Realizacja zobowiązań płacowych 

wynikających z obowiązujących przepisów ( nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) nie 

powinna i nie może odbywać się kosztem ograniczenia wzrostu wynagrodzeń. 

Odrębnie wyszczególniono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, które na 2009r. 

określono w wysokości 243.761zł przyjmując ich wzrost, w stosunku do roku 2008r. od 3% 

do 20%. 

W zakresie wydatków bieżących rzeczowych dla prawidłowego funkcjonowania Izby, ze 

względu na obecną i planowaną inflację, koniecznym wydaje się ich wzrost o co najmniej 3% 

w stosunku do planowanych wydatków 2008r. Niemniej błędnym byłoby zakładanie takiego 

wzrostu w odniesieniu do tych paragrafów, gdzie już dziś jest wiadomym, że będzie on 

wielokrotnie wyższy. Dotyczy to: zakupu energii (§ 4260) materiałów papierniczych (§ 

4740), zakupów programów i licencji (§ 4750), wynagrodzeń ryczałtowych 

Przewodniczącego, Rzecznika i ich zastępców w RKO (§ 4170), czy też kosztów szkoleń 

pracowników (§ 4700). 

W wymienionych wyżej paragrafach koniecznym jest założenie wzrostu od 15-20% w 

stosunku do roku 2008. 
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 W paragrafach w których dokonuje się zakupów materiałów i wyposażenia oraz realizuje 

remonty bieżące założono oprócz 3% wzrostu dodatkowe kwoty  20.000zł w § 4210 i 

30.000zł w §  4270. Wzrost wydatków w tej grupie paragrafów uzasadniony jest pilną 

potrzebą wymiany sprzętu technicznego, a także wykonaniem niezbędnych remontów. 

Wydatki rzeczowe określono w łącznej kwocie 525.700zł. 

Ze względu na konieczność wykonania żaluzji zewnętrznych w sali konferencyjnej oraz 

zakupów inwestycyjnych w zakresie sprzętu komputerowego i pojemników przeznaczonych 

do segregacji odpadów wnioskować należy o kwotę wydatków majątkowych w wysokości 

100.000zł. 

Szczegółowe wielkości wnioskowanych kwot w poszczególnych paragrafach zawiera 

załącznik do uchwały. 

 

 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 
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                   Załącznik do uchwały Nr  7/47/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej      

w Opolu  z dnia 26 marca  2008r. 

 

 

 

 

 Wnioski do projektu budżetu na 2009r. opracowano zakładając wzrost wydatków w 

grupie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz w wydatkach bieżących rzeczowych. 

W zakresie wydatków majątkowych założono kwoty na montaż żaluzji zewnętrznych i 

wykonanie obudowy do pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów.  

Określając wydatki na 2009r. przyjęto założenia wynikające z pisma z dnia 3 marca 2008r. 

Przewodniczącego Komisji do spraw budżetu Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych oraz uzasadnione potrzeby Izby w zakresie zakupów materiałów i sprzętu 

technicznego, usług a także szkoleń pracowników. Biorąc pod uwagę powyższe założenia 

wzrost wydatków w poszczególnych grupach określono w następujący sposób: 

1. Wynagrodzenia osobowe – wyliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 15% w 

stosunku do roku 2008, ponadto zaplanowano wydatki na nagrody jubileuszowe dla 

pracowników oraz odprawy emerytalne w łącznej kwocie 127.795zł, co powoduje 

zwiększenie funduszu płac w 2009r. do kwoty 2.689.185zł.  

2. Pochodne od wynagrodzeń określono wskaźnikiem 15,19% przyjmując za podstawę 

fundusz płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne klasyfikowane w §§ 4010 – 4040. 

3. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane zostały przy uwzględnieniu 

wskaźnika wzrostu w wysokości od 3% do 20% - w stosunku do roku 2008. W tej grupie 

wydatków ujęto wynagrodzenia dla: 

a) Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Określając wynagrodzenia dla RKO za udział w rozprawach przyjęto, iż w 2009r. RKO 

odbędzie około 20 posiedzeń, na których planuje się rozpatrzyć około 40 spraw. 

Wynagrodzenia na 2009r. dla tej grupy wyliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 20%. 

Wzrost wydatków o taki wskaźnik ma związek ze wzrostem w 2008r kwoty stanowiącej 

podstawę naliczania tych wynagrodzeń. Należy domniemywać, iż w 2009r. kwota, która jest 

podstawą naliczania wynagrodzeń dla RKO i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

również wzrośnie o około 20%. 

b) nieetatowych członków kolegiów – na 2009r. założono wynagrodzenia dla czterech 

ryczałtowych członków kolegium przyjmując wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 15% w 

stosunku do wynagrodzeń roku 2008. 

c) pozostałych osób, z którymi będą zawarte umowy cywilno prawne na utrzymanie 

czystości w pomieszczeniach, wykonywanie usług administracyjnych lub szkoleniowych 

itp. Wzrost wydatków dla tych wynagrodzeń założono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 

3%. 

W grupie wydatków bieżących rzeczowych – w niektórych paragrafach- założono wzrost 

wydatków w wysokości 3% w stosunku do planowanych wydatków roku 2008, natomiast w 

odniesieniu do paragrafów :§  4260 – zakup energii, § 4740 –materiały papiernicze do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych, § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w 

tym programów i licencji – na podstawie analizy dotychczasowej dynamiki wzrostu cen 

koniecznym jest podniesienie kwot wydatków o 20% w stosunku do roku 2008. 

Zwiększone potrzeby założono również w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

pracowników Izby, dlatego też w paragrafie 4700 zaplanowano wydatki na szkolenia o 15% 

większe w stosunku do roku 2008. 

 Większy wzrost wydatków określono w paragrafach , w których dokonuje się zakupów 

materiałów i wyposażenia oraz realizuje usługi remontowe. Należą do nich: 
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§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w tym paragrafie zaplanowano dodatkowo kwotę 

20.000zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wymianę sprzętu technicznego, którego cena 

jednostkowa nie przekracza kwoty 3.500zł. Z analizy rynku wynika, iż poniżej tej wartości 

można dokonać zakupu sprzętu informatycznego. W ramach kwoty 20.000zł zaplanowano 

zakup 6 sztuk laptopów dla pracowników Izby. Uwzględniając zatem w tym paragrafie, 

wzrost wydatków na bieżące potrzeby Izby o 3% i dodatkową kwotę 20.000zł na zakup 

sprzętu technicznego, łączna kwota wydatków planowanych na 2009r. wynosi 53.000zł, 

§ 4270 – zakup usług remontowych – w tym paragrafie wydatki zaplanowano w 2009r. na 

łączną kwotę 55.000zł. W kwocie tej realizowane będą usługi związane z konserwacją sprzętu 

technicznego (10.000zł) i remonty pomieszczeń (45.000zł) polegające na odnowieniu ścian i 

wymianie 15 letnich wykładzin.  

  Pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem siedziby, do których należą 

opłaty z tytułu zarządu, podatek od nieruchomości zaplanowano w kwotach wynikających z 

decyzji administracyjnych. 

  Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 100.000zł  w dwóch  paragrafach 

klasyfikacji budżetowej tj. w: 

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80.000zł, 

§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20.000zł. 

W § 6050 na 2009r. zaplanowano montaż żaluzji zewnętrznych na oknach sali 

konferencyjnej. Jest to dokończenie zadania wynikającego z projektu budowlanego 

sporządzonego na przebudowę wejścia i elewacji budynku. Projekt budowlany według 

którego realizowane było zadanie w 2006r. pn.” przebudowa wejścia i elewacja budynku” 

zakładał wykonanie i montaż takich żaluzji. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z drugą 

jednostką mającą siedzibę w budynku tj. Samorządowym Kolegium Odwoławczym. W 

kwocie tej zaplanowano także obudowę do pojemników przeznaczonych do segregacji 

odpadów. Obecnie RIO i SKO użytkuje pomieszczenie należące do Wspólnoty 

Mieszkaniowej. Obowiązek segregacji odpadów zobowiązuje do ustawienia większej liczby 

pojemników. Na terenie należącym do Wspólnoty brak jest miejsca do ustawienia 

pojemników RIO i SKO. Obecnie prowadzone są prace związane z wytyczeniem do tych 

celów działki, a na przyszły rok założono obudowę pojemników. To zadanie również będzie 

realizowane wspólnie z SKO w Opolu. 

W  § 6060 uwzględniono zakup 5 zestawów komputerowych (o maksymalnych parametrach 

technicznych) o wartości jednostkowej powyżej 3.500zł.  

Szczegółowe wydatki planowane na 2009r. zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan  

na 2008 r. 

Przewidywane 
wykonanie  
2008 r. 

Plan  
na 2009 r. 

1 Liczba etatów kalkulacyjnych, z tego: 47 47 47 

a pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 9 9 9 

b pozostali pracownicy 38 38 38 

2 Wynagrodzenia osobowe ogółem, z tego: 2 230 000,00 2 230 000,00 2 689 185,00 

a pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 699 000,00 699 000,00 802 750,00 

  § 4010 650 000,00 650 000,00 747 500,00 

 W tym nagrody jubileuszowe i odprawy     

  § 4040 49 000,00 49 000,00 55 250,00 



 5 

b pracownicy pozostali 1 531 000,00 1 531 000,00 1 886 435,00 

  
§ 4010 

 1 424 000,00 1 424 000,00 1 765 395,00 

 W tym nagrody jubileuszowe i odprawy   127 795,00 

  § 4040 107 000,00 107 000,00 121 040,00 

3 Pochodne od wynagrodzeń 387 000,00 387 000,00 451 500,00 

a pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 123 000,00 123 000,00 141 500,00 

  § 4110 106 000,00 106 000,00 121 900,00 

  § 4120 17 000,00 17 000,00 19 600,00 

b pracownicy pozostali 264 000,00 264 000,00 310 000,00 

  § 4110 227 000,00 227 000,00 267 000,00 

  § 4120 37 000,00 37 000,00 43 000,00 

4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych    

  § 3020    

5 Wydatki rzeczowe, z tego: 448 000,00 448 000,00 525.700,00 

  § 4140 - PFRON 29 000,00 29 000,00 32 000,00 

  § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 32 000,00 53.000,00 

  
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek       

  § 4260 - zakup energii 24 000,00 24 000,00 28.800,00 

  
§ 4270 - remonty pomieszczeń biurowych i pozostałe 
remonty 24 000,00 24 000,00 55 000,00 

  § 4280 - zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 500,00 

  § 4300 - zakup pozostałych usług 61 000,00 61 000,00 63 000,00 

  § 4350 - opłaty internetowe 3 000,00 3 000,00 3 500,00 

  § 4360 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 000,00 2 000,00 3 000,00 

  § 4370 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 12 000,00 12 000,00 13 000,00 

  § 4380 - usługi obejmujące tłumaczenia       

  
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

  § 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

  § 4410 - koszty podróży służbowych 134 000,00 134 000,00 137 000,00 

  § 4420 - zagraniczne podróże służbowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

  § 4430 - ubezpieczenia majątkowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

  § 4440 - fundusz świadczeń socjalnych 41 000,00 41 000,00 42 000,00 

  
§ 4480 i § 4520 - koszty utrzymania własnych lokali (opłaty 
związane z własnością, trwałym zarządem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

  
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami 
korpusu służby cywilnej 30 000,00 30 000,00 34.500,00 
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§ 4740 - materiały papierniczne do sprzętu drukarskiego i 
urządzeń kserograficznych 9 000,00 9 000,00 10.800,00 

  
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji 13 000,00 13 000,00 15.600,00 

6 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, z tego: 209 000,00 209 000,00 243.761,00 

a 
wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium** - ilość 
osób 4 82 008,00 82 008,00 94 400,00 

b ryczałtowe wynagrodzenia miesięczne: 109 218,00 109 218,00 131.061,00 

  - przewodniczącego RKO** - ilość osób 1 10 922,00 10 922,00 13.106,00 

  - zastępców przewodniczącego RKO** - ilość osób 2 16 383,00 16 383,00 19.660,00 

  - rzecznika** - ilość osób 1 10 922,00 10 922,00 13.106,00 

  - zastępców rzecznika** - ilość osób 2 16 383,00 16 383,00 19.660,00 

  - członków RKO** - ilość osób 7 38 226,00 38 226,00 45.871,00 

c 
wynagrodzenia ryczałtowe za udział w rozprawie lub 
posiedzeniu*** - ilość rozpraw i posiedzeń 20 16 382,00 16 382,00 19.658,00 

d pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (wymienić tytuły) 17 774,00 17 774,00 18 300,00 

  -utrzymanie czystości 16 800,00 16 800,00 17 300,00 

  -inne honoraria za tłumaczenie ,wykłady 974,00 974,00 1 000,00 

         

7 Wydatki majątkowe, z tego: 140 000,00 140 000,00 100 000,00 

  § 6050* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

  

§ 6060* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 60 000,00 60 000,00 20 000,00 

  Ogółem (2+3+4+5+6+7): 3 414 000,00 3 414 000,00 4.010.146,00 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 
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