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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 

  P L A N U   F I N A N S O W E G O  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2009 r. 

 

  

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za cztery kwartały 2009r. jest informacją 

opisową o zrealizowanych dochodach budżetowych i wykonywanych wydatkach 

budżetowych. Informację opisową sporządzono przy wykorzystaniu zapisów wynikających  

z ewidencji księgowej, materiałów źródłowych i sprawozdawczości budżetowej.  

 

I. DOCHODY BUDŻETOWE 

 

Plan dochodów budżetowych na 2009r. opracowano  w kwocie 9.000 zł. W ramach tej 

kwoty dochody budżetowe zaplanowano w następujących paragrafach klasyfikacji 

budżetowej: 

 § 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 8.000 zł, 

 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 1.000 zł. 

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowano w łącznej kwocie     

6 279 zł, co stanowi około 69,77% planu. W strukturze wykonanych dochodów budżetowych 

przeważają dochody klasyfikowane w § 0690. W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu 

kosztów postępowania orzeczonych wobec osób uznanych za winnych naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych, które w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane  

w kwocie 6 024 zł. W okresie czterech kwartałów 2009r. koszty postępowania uregulowało  

24 obwinionych. Realizacja wyżej wymienionych dochodów zależała od ilości spraw 

rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą i osób uznanych za winnych 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy zaznaczyć, iż w miesiącu lipcu 

zakończyła się kadencja członków Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny  finansów publicznych. W miesiącach sierpniu i wrześniu nie odbywały się 

rozprawy, gdyż w okresie tym powołani byli tylko Przewodniczący i Zastępcy 

Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej. Członków komisji na nową kadencję 

powołano dopiero w miesiącu październiku 2009r. Brak posiedzeń w miesiącach sierpniu  

i wrześniu 2009r. niewątpliwie miało wpływ na realizację dochodów budżetowych z tego 

tytułu.  

Pozostałe dochody budżetowe w kwocie około 255 zł zakwalifikowano do paragrafu  

0970 – wpływy z różnych dochodów i stanowią one rozliczenie wydatków roku ubiegłego . 

Dochody budżetowe, które realizowano w omawianym okresie sprawozdawczym 

odprowadzano 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).  



Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb 27, wykazano 

należności  budżetowe w kwocie 106 zł. Wykazana kwota należności jest równocześnie 

kwotą zaległości budżetowych. Zaległość budżetowa powstała w związku  

z nieuregulowaniem, do końca okresu sprawozdawczego, kosztów postępowania przez 

jednego dłużnika. W celu wyegzekwowania w/w należności Izba podejmowała działania 

egzekucyjne kierując do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy. Dodatkowo Izba zwracała 

się do Urzędu Skarbowego, do którego skierowała tytuł wykonawczy, o informację w sprawie 

egzekucji należności budżetowych. Z informacji uzyskanych od tego organu wynika, iż 

czynności egzekucyjne wobec dłużnika trwają nadal. Po zakończeniu czynności 

egzekucyjnych zaległości budżetowe zostaną odprowadzone na rachunek dochodów Budżetu 

Państwa.  

 

 

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 

3.482.000zł. Plan wydatków opracowano na podstawie pisma Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2009r.  Nr   DB-B-0333-5-54/09.  

 W limicie wydatków określonych w wyżej wymienionym piśmie wyszczególniono limity 

wydatków w podziale na poszczególne grupy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

wydatki bieżące rzeczowe i  wydatki majątkowe.  

W okresie sprawozdawczym plan finansowy ulegał zmianom. Dysponent części 

budżetowej pismem z dnia 27 sierpnia 2009r. Nr DB-B-0333-33-475/09 nakazał pierwotnie 

opracowany plan dostosować do kwoty 3.133.800zł czyli do kwoty uwzględniającej 

ograniczenie wydatków o 10%. Kolejna zmiana  planu polegała na zwiększeniu § 4410- 

podróże służbowe krajowe o kwotę 1.600zł. Kwota ta pochodziła ze środków Krajowej Rady 

i spowodowała zwiększenie planu wydatków do kwoty 3.135.400zł.  

Plan wydatków został również zwiększony o kwotę 40 330zł. Kwota ta była przeznaczona  

na działalność Regionalnej Komisji Orzekającej  i pochodziła  z rezerwy ogólnej Budżetu 

Państwa. Plan wydatków po uwzględnieniu środków z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa  

stanowił wielkość 3 175 730zł. 

W okresie sprawozdawczym zmianę planu wydatków dokonał również Prezes RIO  

na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 26 lutego 2009r. Prezes RIO w Opolu w ciągu 2009r dokonał cztery zmiany w planie 

wydatków Izby. Były one konieczne i wynikały z analizy wydatków i środków jakimi Izba  

w 2009r. mogła dysponować. Był to bardzo trudny rok budżetowy.  

 Zanim doszło do dostosowania pierwotnego planu wydatków Izby do kwoty 

uwzględniającej zmniejszenie wydatków o 348.200zł,  Dysponent części budżetowej 

przekazał  pismo Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2009r., w którym zobowiązał 

jednostki do ograniczenia wydatków budżetowych o 10% kwoty planowanej na 2009r. 

Sytuacja finansowa wymuszała podjęcia natychmiastowych działań, o których kierownicy 

komórek organizacyjnych zostali poinformowani i zobowiązani do ich przestrzegania,  



a przede wszystkim do wzmocnienia wstępnej kontroli wydatków. Działania te polegały  

m.in. na:  

- całkowitej rezygnacji z realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych w §§ 6050 i 

6060,  

- zakazie delegowania pracowników na specjalistyczne szkolenia, seminaria i konferencje, 

a pozostałe wyjazdy służbowe zostały ograniczone do minimum,  

- wstrzymaniu realizacji wydatków budżetowych na zakup sprzętu biurowego  

i technicznego, 

- weryfikacji zawartych umów i porozumień pod kątem ewentualnego ich wypowiedzenia 

bez ubocznych skutków dla Izby, co doprowadziło do wypowiedzenia porozumienia z SKO  

w zakresie ochrony budynku i skutkowało to znacznymi oszczędnościami, 

- korekcie zaprenumerowanej prasy i czasopism fachowych, a także znacznym 

ograniczeniu zakupu książek i publikacji.  

Ponadto  dokonano analizy kosztów realizacji planu kontroli w wyniku której Prezes 

zwrócił się do Kolegium Izby o korektę przyjętego planu kontroli polegającego  

na przesunięciu jednej kontroli kompleksowej na początek roku 2010 oraz takiej zmiany 

planowanych jednostek kontrolowanych, aby koszty ich kontroli były jak najmniejsze, 

Sytuacja ta wymagała prowadzenia w 2009r. bieżącego monitoringu wydatków  

i pozostających w budżecie środków. Te wszystkie działania pozwoliły zabezpieczyć 

funkcjonowanie Izby i nie dopuścić do powstania zobowiązań wymagalnych bądź naliczenia 

odsetek za nieterminowe płatności. 

Zmiany w planie wydatków i plan po zmianie przedstawia załącznik do niniejszego 

opracowania. 

 

•  Wykonanie planu wydatków 

 

Wydatki w 2009r. zostały wykonane  w kwocie  3 173 666 zł, co w stosunku do wielkości 

kwoty planowanej ogółem ( po zmianach) stanowi 99,94 %. W 2009r. realizowane były tylko 

wydatki bieżące, zatem wskaźnik wykonania odnosi się do tej grupy wydatków.  

Omawiając wykonanie planu wydatków w okresie czterech kwartałów należy podkreślić, iż  

w dotychczasowej działalności regionalnych izb obrachunkowych rok 2009 był rokiem 

wyjątkowym. Cięcia budżetowe zastosowane na początku roku w kwocie 348 200zł. miały 

wpływ na wykonanie wydatków, gdyż już na początku roku wiadomym było, iż nie będą 

realizowane zadania inwestycyjne a wydatki bieżące poddane będą szczególnym rygorom. 

O trudnościach finansowych Izby i ich skutkach dysponent części budżetowej został 

poinformowany w piśmie z dnia 16 lutego 2009r. Nr NB-3131-8/2009. Brak odpowiedzi 

powodowało, iż z podjętych działań w ciągu roku nie można zrezygnować, a dodatkowo 

wprowadzano różne rozwiązania oszczędnościowe, aby zminimalizować koszty. 

 Analizując wykonanie wydatków bieżących zauważyć należy, iż w większości 

wykazują one wskaźnik wykonania 100%. Takie wykonanie odnosi się do grupy wydatków 

przeznaczonych na wynagrodzenia. Należą do nich wynagrodzenia realizowane w ramach 

paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – gdzie w ramach kwoty wykonanej 

wypłacano zgodnie z angażami  comiesięczne wynagrodzenia dla pracowników objętych 



mnożnikowym systemem wynagradzania i dla pozostałych pracowników, nagrody 

jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody uznaniowe. 

Do grupy wynagrodzeń należą wydatki realizowane w ramach  § 4040 – dodatkowe 

wynagrodzenie roczne – w którym to paragrafie ujęto wypłatę tzw. 13tki przysługującej 

uprawnionym pracownikom za 2008r. Termin wypłaty tego wynagrodzenia określony został 

w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i upływał z dniem 31 marca roku 

budżetowego. 

 Z grupą wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia łączą się wydatki na pochodne  

od wynagrodzeń. Realizowane one były w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i w § 

4120 – składki na fundusz pracy. Plan wydatków w tych paragrafach został wykonany  

w 100%. Należy zaznaczyć, iż pomimo tak trudnej sytuacji budżetowej Izba do końca roku 

budżetowego odprowadziła od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu składki  

w pełnej wysokości.  

 Największe wydatki realizowane w 2009r. wykazuje § 4170 – wynagrodzenia 

bezosobowe. Zostały one wykonane w kwocie 200 285zł, co stanowi 98,99% planowanych 

wydatków. Z tego paragrafu dokonywane były  płatności dla nieetatowych członków 

kolegium, Regionalnej Komisji Orzekającej, osób wykonujących czynności związane  

z utrzymaniem czystości pomieszczeń Izby, a także inne wydatki płatne w ramach zawartych 

umów cywilno prawnych.  W paragrafie tym najwięcej środków wydatkowano  

na wynagrodzenia Regionalnej komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych - 112 541zł. Na wynagrodzenia nieetatowych członków kolegium wydatkowano 

w 2009r. kwotę 69 242zł . Pozostała kwota dotyczy m.in. wynagrodzeń płatnych na podstawie 

zawartych umów cywilno prawnych na wykonanie m.in.  usługi utrzymania czystości. 

  W grupie wydatków bieżących rzeczowych realizowano przede wszystkim 

płatności związane z utrzymaniem siedziby.  Wskaźniki wykonania tych wydatków wykazują 

wielkość 100% bądź oscylują wokół tego wskaźnika. W ramach wydatków bieżących 

największe wydatki były realizowane w paragrafach należących do usług: 

-  § 4270 – zakup usług remontowych – 16 933zł – w paragrafie tym 15 018 zł poniesiono  

na wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniach biurowych Izby i wymianę wykładziny  

w pomieszczeniu biurowym. Wydatek ten poniesiono w miesiącu styczniu i była to 

kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. Był to wydatek konieczny, uzasadniony, gdyż 

drzwi w pomieszczeniach biurowych były bardzo zniszczone, nie domykały się, miały 

uszkodzone szyby i zamki. W 2009r wykonana została tylko usługa polegająca na wykuciu, 

zdemontowaniu zużytej stolarki i założeniu nowej. 

W grupie wydatków bieżących występują wydatki związane ze stałymi, co miesięcznymi 

opłatami. Są to wydatki dotyczące utrzymania siedziby i stanowisk pracy. Omawiając tą 

grupę wydatków poniżej przedstawiono najważniejsze z nich: 

-  § 4300 – zakup usług pozostałych – 39 095zł – w przedstawionej kwocie  największym 

wydatkiem był wydatek  związany z ochroną mienia i utrzymaniem budynku – 19.823zł.  

W roku 2009r wydatki na ochronę mienia poddane zostały ograniczeniom. Od miesiąca 

sierpnia zrezygnowano z osobowego dozoru i zastąpiono go elektronicznym systemem 

ochrony, co w skali roku 2009 przyniosło Izbie około 12 000zł oszczędności. 

Z tego paragrafu dokonywane są również płatności za usługi komunalne i o podobnym 

charakterze (serwisy, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości,  itp.). Ceny tych usług od  



1 stycznia 2009r. znacznie wzrosły. W okresie sprawozdawczym na te wydatki wydano 

7 478zł.  

Do wydatków tego paragrafu należą także opłaty pocztowe związane z wysyłką 

korespondencji, na które (przy zastosowanych podwyżkach cen na te usługi) w okresie 

czterech kwartałów wydatkowano 6 733zł. Pomimo zastosowanych rozwiązań 

oszczędnościowych wydatki te w wykazanych kwotach musiały być poniesione. 

W ramach tego paragrafu poniesiono także inne wydatki, które  dotyczyły zamieszczenia   

w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym ogłoszeń o konkursie na członków kolegium Izby.  

W 2009r. wydatkowano na ten cel kwotę 5 061zł, co wynika z faktu, iż wobec braku 

kandydatów każdy ogłoszony konkurs musi być powtórzony. 

- § 4260 – zakup energii cieplnej, elektrycznej i wodnej – w okresie sprawozdawczym  

na tego rodzaju usługi wydatkowano  kwotę łączną  w wysokości 12 963zł.  

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – w 2009r płatności z tytułu dostępu  

do Internetu stanowiły kwotę 1 932zł, 

- §§ 4360, 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  

i telefonii stacjonarnej – w okresie sprawozdawczym Izba regulowała płatności z tytułu 

korzystania z telefonu komórkowego i telefonów stacjonarnych, które stanowiły łączną kwotę 

5 882zł. 

Do tej grupy wydatków należą również opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 

lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) w ramach których realizowane były wydatki  

za wynajem garażu. 

 Kolejna grupa wydatków to wydatki związane z doposażeniem stanowisk pracy  

w materiały, sprzęt i akcesoria komputerowe. Wydatki te były realizowane w poniższych 

paragrafach:  

§ - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – w paragrafie tym część wydatków dotyczyła 

zakupu sprzętu biurowego, technicznego  w łącznej kwocie 2 483zł (szafki, biurka, żaluzje ). 

Od chwili wprowadzenia tzw. „cięć budżetowych” wprowadzono zakaz zakupu tego sprzętu 

pomimo składanych zapotrzebowań. Wydatki w tym paragrafie ograniczono do niezbędnych 

 i dotyczyły one zakupu m.in. : 

- etyliny do dwóch samochodów służbowych ( w tym jeden samochód służbowy obsługuje 

zespoły kontrolne) –  11 589zł, 

- materiałów biurowych i administracyjnych –7 660 zł ,  

- §4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – w omawianym okresie sprawozdawczym na te materiały (papier, tonery, 

taśmy drukarskie itp.) wydatkowano 4 792 zł.  

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –wydatki dokonane 

w tym paragrafie dotyczyły jedynie zakupu części do sprzętu komputerowego oraz 

aktualizacji oprogramowania komputerowego „vademecum głównego księgowego”. 

Pozostałe wydatki bieżące należące do grupy wydatków bieżących realizowane były w: 

§ 4410 –  podróże służbowe krajowe – wydatki tego paragrafu odnosiły się przede wszystkim 

do działalności kontrolnej. W okresie sprawozdawczym zabezpieczono na tą działalność 

kwotę 51 776zł, podczas gdy w latach ubiegłych była to kwota średnio 125 tys.zł. Skutkiem 

tej sytuacji była m.in. konieczność zweryfikowania planu kontroli poprzez ich zmniejszenie w 

terenie na rzecz kontroli w mieście Opolu jako siedziby Izby.  



Po zakończeniu każdego miesiąca analizowano wielkość pozostających w budżecie środków 

i odnoszono je do zadań ( ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej), które 

planowano realizować w następnych okresach sprawozdawczych. 

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na 

koniec okresu sprawozdawczego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

wydatkowano jedynie kwotę 6 131zł. Wydatki tego paragrafu podlegały bardzo szczegółowej 

analizie. W roku 2009r. zrezygnowano z udziału pracowników w studiach podyplomowych 

 i różnego rodzaju specjalistycznych szkoleniach oraz kursach. Ograniczenia dotyczyły także 

udziału pracowników w naradach, seminariach itp. 

W grupie wydatków bieżących występowały również inne wydatki, które miały charakter  

jednorazowy i związane były z opłatami administracyjnymi. Należały do nich  

- § 4430 – różne opłaty i składki – wydatki tego paragrafu dotyczyły ubezpieczenia majątku 

Izby ( budynku i niektórych środków trwałych), 

- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w paragrafie tym do końca 

okresu sprawozdawczego przekazano na odrębny rachunek zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych kwotę odpisu w wysokości 43 963zł. 

- § 4480 – podatek od nieruchomości i § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – z których 

to paragrafów płatności dokonywane są na podstawie decyzji administracyjnych, a terminy 

płatności podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu zarządu  mijały odpowiednio 15 stycznia 

i 31 marca każdego roku budżetowego.  

 

 Podsumowując informację opisową z wykonania planu wydatków należy zaznaczyć, 

 iż wskaźniki będące podstawą do opracowania planu wydatków na 2009r. nie zawierały  

wzrostu cen towarów i usług. Dodatkowo zastosowane cięcia budżetowe jeszcze bardziej 

utrudniały realizację płatności. Ograniczenie wydatków w trakcie roku budżetowego 2009 

 o kwotę 348.200zł, co w wymiarze realnym oznaczało ograniczenie wydatków bieżących 

rzeczowych o prawie 50%, w istotny sposób utrudniało bieżącą działalność Izby i realizację 

ustawowych zadań. 

W szczególności dotyczyło to działalności kontrolnej z istoty swej kreującej największe 

wydatki. Ograniczone środki wymusiły konieczność dokonania korekty pierwotnego planu 

kontroli kompleksowych polegających na przeniesieniu jednej kontroli na początek roku 2010 

oraz takie  zmiany  planowanych jednostek kontrolowanych, aby koszty ich kontroli były jak 

najmniejsze. Ograniczono też do niezbędnego minimum kontrole doraźne (interwencyjne) 

oraz zgodnie z ustaleniami KR RIO nie podejmowano kontroli koordynowanych.  

W trakcie prowadzonych kontroli kompleksowych rezygnowano z badania zagadnień, co  

do których analiza ryzyka wskazywała na niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia 

nieprawidłowości. 

Pomimo takiej potrzeby odstąpiono od uzupełnienia zespołu kontrolerów o 3 nowych 

inspektorów, co w istotny sposób rzutować będzie na możliwość realizacji planu kontroli  

w 2010r. 

 Realizacja zadań państwowego organu nadzoru i kontroli finansowej wymagała 

ciągłego i nieustannego dbania o poziom kwalifikacji jego pracowników. Niestety brak 

środków uniemożliwił zabezpieczenie pracowników w niezbędną literaturę i specjalistyczne 

czasopisma prenumerowane od wielu lat, a także uniemożliwił korzystanie  



z specjalistycznych szkoleń, seminariów i konferencji. Bez wątpienia ucierpiał na tym ich 

komfort i warsztat pracy.  

 Konieczność całkowitej rezygnacji w 2009 r. z wydatków inwestycyjnych izby 

uniemożliwiła także realizację zaplanowanej modernizacji warsztatu kontrolnego inspektorów 

kontroli poprzez wymianę używanych przez nich przestarzałych technologicznie laptopów. 

Podniesione problemy wskazują, iż  ograniczenie wydatków o 10% pierwotnego planu  

bardzo utrudniało realizację zadań, a skutki tych ograniczeń odczuwalne będą również   

w roku 2010. Zatem sytuacja taka nie powinna się powtórzyć i uznać ją należy za 

precedensową i niedopowtórzenia w odniesieniu do państwowego organu nadzoru i kontroli.  

 

•  Zobowiązania 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowią kwotę 196 771zł. Kwota 

zobowiązań została wykazana w sprawozdaniu Rb 28 – roczne sprawozdanie z wykonania 

planu wydatków budżetu państwa. Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą: 

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r w kwocie 163 481zł, 

- pochodnych naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego  w kwocie 28 009zł 

 (§ 4110 i § 4120), 

- opłat związanych z utrzymaniem siedziby w miesiącu grudniu (energia cieplna, usługi 

komunalne i opłaty telefoniczne) – faktury za te usługi wpłynęły w miesiącu styczniu 2010 r. 

 i na ten rok zostały określone terminy płatności. 

 

• Stan środków 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały niewykorzystane środki w kwocie  2 063zł 

 i 83gr  w tym kwota 1 682zł i 28gr stanowiła rozliczenie rezerwy, o której mowa niżej.  

Kwota w wysokości 2 063zł i 83gr  została zwrócona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

 i Administracji w dniu 12 stycznia 2010 r. 

 

 

• Rozliczenie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa 

 

W 2009r. decyzją Ministra Finansów Nr BDFG/KWS/413/80/11/09 z dnia 18 listopada 2009r 

( pismo MSWiA Nr DB-B0333-86-8312/09 z dnia 26 listopada 2009 r.) został zwiększony 

plan wydatków budżetowych RIO w Opolu w kwocie 40 330zł. Środki te pochodziły 

 z rezerwy ogólnej budżetu państwa i przeznaczone były na sfinansowanie wynagrodzeń 

członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

W omawianym okresie sprawozdawczym środki te zostały wykorzystane w kwocie 38 647zł  

i 72gr. Kwota niewykorzystana w wysokości 1 682 zł i 28 gr. została zwrócona do dysponenta 

części budżetowej w dniu 12 stycznia 2010r. w ogólnej kwocie 2 063zł i 83gr. 

 

 

 III. Zatrudnienie 

 



Plan etatów dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został określony w ilości 47 

etatów. W 2009r przeciętne zatrudnienie stanowiło wielkość 41 etatów. W dniu 31 grudnia 

2009r zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wykazuje wielkość  40 etatów. Wakaty utrzymują 

się w Izbie od dłuższego okresu i trudno jest uzupełnić stan zatrudnienia do pełnej wysokości. 

Dotyczą one przede wszystkim grupy  inspektorów kontroli. Trudny charakter pracy tej grupy 

pracowników oraz niezbyt zadawalające wynagrodzenie jest częstą przyczyną rotacji 

pracowników. Ta grupa pracowników jest szczególnie pozyskiwana przez inne jednostki  

a głównie jednostki samorządowe, w których wynagrodzenia znacznie przewyższają 

wynagrodzenia inspektorów kontroli. Rok 2009 to rok, w którym odeszło 4 pracowników. 

Przyjęto natomiast 2 pracowników. Pozostałe przyjęcia w 2009r. wstrzymano z uwagi  

na trudną sytuację w budżecie i zagrożeniem konieczności przeniesienia środków z funduszu 

wynagrodzeń na wydatki bieżące. Przyjęcie nowych pracowników wiąże się  

z zaangażowaniem również wydatków bieżących rzeczowych. Zatrudnienie inspektorów 

kontroli powoduje poniesienie wydatków związanych m.in. z kosztami podróży, 

doposażeniem w materiały biurowe. Na te cele nie było środków.  

Pod koniec roku budżetowego zostały uruchomione przyjęcia, które będą miały znaczenie  

na podniesienie wskaźnika zatrudnienia w pierwszych miesiącach nowego roku budżetowego. 

 

 

IV. Przestrzeganie realizacji procedur kontroli  

 

 

 W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu wprowadzono 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 i kontrolę bieżącą. 

Kontrolę wstępną pełnią kierownicy komórek organizacyjnych analizując celowość 

zamawianych artykułów, materiałów oraz zamawianych usług. 



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. W związku z trudną sytuacją budżetową wstępna ocena celowości dokonywania 

wydatków sprawowana przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych 

polegała na bardzo szczegółowej analizie składanych zapotrzebowań, zamówień na materiały 

i usługi. Kierownicy komórek organizacyjnych dokonywali akceptacji na zakupy tylko 

niezbędnych materiałów związanych z utrzymaniem ciągłości pracy.  

W ramach określonych procedur kontroli, bieżącej kontroli poddawano dowody księgowe 

wystawione za świadczone usługi, sprawdzano ich zgodność z zawartymi umowami 

i porozumieniami oraz z wymogami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Kontroli 

poddano rozliczenia wydatków, ponoszonych wspólnie z Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym, na utrzymanie siedziby.  

Kontrola ta wykazała, iż płatności związane z utrzymaniem siedziby zostały rozliczone 

prawidłowo, to jest zgodnie z zawartym porozumieniem.  

Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach kontroli bieżącej 

dokonywali sprawdzenia dowodów 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. 

Szczególną kontrolą objęto realizację dochodów budżetowych. Na bieżąco analizowano 

terminy płatności należnych dochodów. W przypadkach niedotrzymania przez dłużników 

terminów płatności niezwłocznie prowadzono egzekucję wystawiając tytuły wykonawcze. 

W okresie od 10 grudnia 2009r. do 28 grudnia 2009r. została przeprowadzona w Izbie 

kontrola następna. Zakres tej kontroli obejmował procedury wstępnej oceny celowości 

zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, zamówienia publiczne, realizację 

dochodów budżetowych oraz badanie wybranych dowodów księgowych. Dodatkowo kontroli 

poddano wewnętrzne uregulowania obowiązujące w izbie w zakresie rachunkowości. Wyniki 

kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, który to protokół kontrolujący 

skierował do Prezesa Izby w celu sformułowania wniosków i wydania zaleceń. Na podstawie 

przedstawionych ustaleń w protokole kontroli zostały wydane zalecenia, które dotyczyły 

uaktualnienia wewnętrznych przepisów i procedur w zakresie rachunkowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Wykonanie  dochodów budżetowych za 2009 rok  

     w złotych  

Para-   
graf 

Wyszczególnienie plan na 2009r Wykonanie za .2009r. Wskaźnik 

1  2      3  4  5  

0570 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 
od osób fizycznych 

      

0690 Wpływy z różnych opłat 
8 000,00 6 024,00 75,30 

0970 Wpływy z różnych dochodów 
1 000,00 255,00 25,50 

          

  OGÓŁEM DOCHODY 
9 000,00 6 279,00 69,77 



    

Wykonanie 
planu 
wydatków 
za 2009 r.        

          w złotych  

Lp
. 

 
§ Wyszczególnienie 

plan 
finansowy Zmniejszenia Zwiększenia Zwiększenia wewnętrzne zmiany Plan po Wykonanie Wskaźnik 

      wg ustawy     KR RIO 
środki z 
rezerwy  Zmniejsz. Zwiększenia zmianie wydatków wykonania 

      budż.2009     ogólnej           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9=8:7 

1 4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 2 208 000,00       35 000,00   2 173 000,00 2 172 998,00 100,00 

2 4040 
Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 176 000,00       23 894,00   152 106,00 152 105,00 100,00 

3   Razem wynagrodzenia 2 384 000,00       58 894,00 0,00 2 325 106,00 2 325 103,00 100,00 

4 4110 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 347 000,00 30 000,00       15 424,00 332 424,00 332 423,00 100,00 

5 4120 Składki na fundusz pracy 57 000,00 3 000,00     46,00   53 954,00 53 954,00 100,00 

6   
Razem pochodne od 
wynagrodzeń 404 000,00 33 000,00     46,00 15 424,00 386 378,00 386 377,00 100,00 

7 `` 
Razem wynagr.wraz z 
pochodnymi 2 788 000,00 33 000,00     58 940,00 15 424,00 2 711 484,00 2 711 480,00 100,00 

8 4140 Wpłata na PFRON           38 052,00 38 052,00 38 052,00 100,00 

9 4170 
Wynagrodzenia 
bezosobowe 219 000,00 57 000,00   40 330,00     202 330,00 200 285,00 98,99 

10 4210 Zakup materiałów i usług 25 000,00 10 000,00       6 737,00 21 737,00 21 732,00 99,98 

11 4260 Zakup energii 24 000,00 15 000,00       3 964,00 12 964,00 12 963,00 99,99 

12 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00       1 067,00   16 933,00 16 933,00 100,00 

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 000,00     561,00   1 439,00 1 439,00 100,00 

14 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 20 000,00       9 100,00 39 100,00 39 095,00 99,99 

15 4350 
Zakup usług dostępu do 
sieci nternet 3 000,00 1 200,00       132,00 1 932,00 1 932,00 100,00 

16 4360 
Opłaty z tyt. zakupu usług 
telek. telef.komórkowej 2 000,00 1 000,00       156,00 1 156,00 1 156,00 100,00 

17 4370 
Opłaty z tyt. zakupu usług 
telek. telef.stacjon. 12 000,00 7 000,00     273,00   4 727,00 4 726,00 99,98 

18 4380 
Zakup usług obejmujących 
tłumaczenia 1 000,00 1 000,00         0,00   0,00 

19 4390 
Zakup usł obejmujących 
wyk.ekspertyz, analiz i 2 000,00 2 000,00         0,00   0,00 



opinii 

20 4400 
Opłaty za admin. i czynsze 
za bud., lokale i pom.gar. 2 000,00 1 000,00       1 056,00 2 056,00 2 056,00 100,00 

21 4410 Podróże służbowe krajowe 121 000,00 60 000,00 1 600,00   10 823,00   51 777,00 51 776,00 100,00 

22 4420 
Podróże służbowe 
zagraniczne 2 000,00 2 000,00         0,00     

23 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 3 000,00     1 649,00   3 351,00 3 351,00 100,00 

24 4440 
Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socj. 47 000,00       3 037,00   43 963,00 43 963,00 100,00 

25 4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00 700,00       82,00 3 382,00 3 382,00 100,00 

26 4510 
Opłaty  na rzecz budżetu 
państwa 6 000,00 1 000,00       17,00 5 017,00 5 017,00 100,00 

27 4700 

Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 
korpusu sł.cyw. 23 000,00 15 000,00     1 868,00   6 132,00 6 131,00 99,98 

28 4740 

Zak.materiałów papiern. 
do sprzętu druk. I 
urządzeń kser. 6 000,00 4 300,00       3 092,00 4 792,00 4 792,00 100,00 

29 4750 
Zak.akcesoriów komp., w 
tym programów i licencji 10 000,00 7 000,00       406,00 3 406,00 3 405,00 99,97 

30   
Razem pozostałe 
wydatki 588 000,00 209 200,00 1 600,00 40 330,00 19 278,00 62 794,00 464 246,00 462 186,00 99,56 

31 6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 86 000,00 86 000,00         0,00   0,00 

32 6060 
Wydatki na zakupy 
inwest.jedn.budżet. 20 000,00 20 000,00         0,00   0,00 

33   
Razem wydatki 
majątkowe 106 000,00 106 000,00         0,00 0,00 0,00 

34   OGÓŁEM  WYDATKI 3 482 000,00 348 200,00 1 600,00 40 330,00 78 218,00 78 218,00 3 175 730,00 3 173 666,00 99,94 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z wykonania planu  

finansowego rachunku dochodów własnych 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2009r. 
 

 

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

dochodów własnych i aneksie sporządzonym do tego zarządzenia. 

Działalność rachunku dochodów własnych w 2009r. odnosiła się do szkoleń 

organizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą działalności szkoleniowej 

jest plan finansowy obejmujący planowane przychody i wydatki związane z tą działalnością. 

Przychody rachunku dochodów własnych w 2009r. określono w wysokości 385 000zł, które 

po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na dzień 1.01.2009r. (14 813zł) zwiększyły 

przychody ogółem do kwoty 399 813zł. Wydatki rachunku dochodów własnych zostały 

określone w wysokości ogółem 353 693zł. Plan wydatków został sporządzony  do wydatków 

bieżących, gdyż w 2009r. nie planowano wydatków majątkowych. Planowany stan środków 

pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego określono na  kwotę 46 119zł. 

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2009r. wykonano 

w 

99,50 % po stronie przychodów i 99,71 % po stronie wydatków. 

Przychody w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej były klasyfikowane w §-

083 – wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych.  

Na wielkość zrealizowanych przychodów ogółem rachunku dochodów własnych w 2009r. 

miała także wpływ pozostałość środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2009r., która 

zwiększyła kwotę wykonanych przychodów ogółem do wysokości 397 828zł.  

Wydatki rachunku dochodów własnych realizowane w okresie sprawozdawczym 

związane były głównie z organizacją szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego.  

Najważniejsze wydatki dokonywane w tym okresie odnoszą się do grupy zakupów i usług. 

Wiązały się one z zabezpieczeniem materiałów, artykułów do obsługi sprzętu technicznego i 

biurowego, a także z wynajęciem sal wykładowych i ośrodków szkoleniowych. Te wydatki 

realizowano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 

 

§-4210 – zakup materiałów i wyposażenia –72 223zł 

Najważniejszymi wydatkami realizowanymi z tego paragrafu były:  

- zakup publikacji, książek i prenumerata periodyków, na które w 2009r. wydatkowano  

25 230zł, 

- zakup sprzętu biurowego i technicznego dla pracowników obsługujących rachunek 

dochodów własnych – 36.922zł. W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy, którego 

jednostkowa cena nie przekraczała kwoty 3.500zł, sprzęt techniczny (niszczarkę, kalkulatory), 

- materiały biurowe i administracyjne –  10 071 zł (w tym znaczki pocztowe, kalki, teczki itp.) 

§-4260 – zakup energii –  16 735zł  

Z paragrafu tego dokonywane były płatności za zużycie energii cieplnej, elektrycznej i 

zużycie wody na stanowiskach pracy związanych z działalnością szkoleniową. 

§-4270 – zakup usług remontowych  5 695zł  



W ramach tej kwoty naprawiano sprzęt techniczny (niszczarki) i środki trwałe (kserokopiarkę, 

komputery, zasilacze) oraz dokonywano okresowych konserwacji sprzętu technicznego.  

§-4300 – zakup usług pozostałych – 116 529zł  
Wydatki tego paragrafu dotyczą różnych opłat i wypłat związanych z działalnością 

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

sal i ośrodków szkoleniowych, w których odbywały się szkolenia jednostek samorządowych. 

Na ten cel wydano 90 192zł. W paragrafie tym dokonywano również płatności za usługi 

internetowe, dowóz uczestników szkoleń do sal wykładowych i ośrodków szkoleniowych  

oraz za utrzymanie siedziby. 

§-4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - 6 951zł – w kwocie tej 

dokonywano płatności za rozmowy telefoniczne pracowników związanych z działalnością 

szkoleniową. 

§-4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 13 757zł 

W ramach wykazanej kwoty realizowano wydatki dotyczące zakupu papieru 

kserograficznego, komputerowego i urządzeń papierniczych do kserokopiarek (tonery).  

§-4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji – 61 343zł 

W paragrafie tym najwięcej środków, bo 50 548zł wydatkowano na zakup nowych 

programów komputerowych oraz na ich aktualizację. W ramach tej kwoty zakupiono licencje 

programu antywirusowego, licencje oprogramowania Windows, a także dokonano 

aktualizacji oprogramowania LEX. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup akcesorii 

komputerowych.  

Z rachunku dochodów własnych realizowano również inne wydatki bieżące związane 

z działalnością szkoleniową. Należą do nich honoraria płatne wykładowcom za 

przygotowanie i wygłoszenie wykładów. Na ten cel wydatkowano 54 909zł. Kwota ta została 

wykazana w  

§-4170 – wynagrodzenia bezosobowe.  

Pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach działalności szkoleniowej to pochodne od 

wynagrodzeń (składki ZUS i na fundusz pracy) naliczone od honorariów za przygotowanie 

wykładów. Wydatki te realizowane były w §§ 4110 i 4120. 

  Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009r. na rachunku dochodów 

własnych stanowił kwotę 45 177zł.  

Na koniec okresu sprawozdawczego w rachunku dochodów własnych wystąpiły 

zobowiązania w kwocie 69zł. Są to zobowiązania niewymagalne związane z otrzymaniem 

faktur za aktualizację publikacji zamawianych do działalności szkoleniowej Faktura ta wpłynęła 

w miesiącu styczniu 2010r. 

Natomiast na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności co oznacza, iż 

do końca okresu sprawozdawczego zostały uregulowane wszystkie rachunki wystawione  

z tytułu działalności szkoleniowej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych 

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

za  2009r. 

w złotych 

Lp § Wyszczególnienie Plan  po 

zmianach na 

2009r. 

Wykonanie Wsk. 

1 2 3 4 8 9 

2 I Przychody ogółem 399 813 397 828 99,50 

3 1 Stan środków pieniężnych na 

początek okresu 

14 813 

 

14 813 100 

4  Dochody 385 000 383 015 99,50 

5 0830 Wpływy z usług 385 000 383 015 99,50 

6 II Wydatki ogółem 353 693 352 650 99,71 

7 1. Wydatki bieżące 353 693 352 650 99,71 

8 4110 Składki na ubezpieczenia 

społeczne 

3 208 3 208 100,00 

9 4120 Składki na fundusz pracy 512 512 100,00 

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000 54 909 99,83 

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000 72 223 98,94 

12 4260 Zakup energii 16 735 16 735 99,99 

13 4270 Zakup usług remontowych 5 696 5 695 99,98 

14 4300 Zakup usług pozostałych 116 600 116 529 99,94 

15 4350 Zakup usług internetowych 790 788 99,75 

16 4370 Opłaty z tyt. zak.usług 

tel.stacjonarnej 6 952 6 951 99,99 

17 4740 Zak.materiałów papiern. Do 

sprzętu drukarskiego i 

urz.kserogr. 13 800 13 757 99,69 

18 4750 Zak.akcesoriów do komp. 61 400 61 343 99,91 

19 2. Wydatki majątkowe    

20 6060 Wydatki .na zakupy 

inwestycyjne 

   

21 III Stan śr .pieniężnych na koniec 

okresu 

46 119 45 177 97,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


