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U c h w a ł a   Nr  9/36 /2011 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 marca 2011 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2010 rok  

 

 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

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

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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, z 2009 

r. nr 157 poz. 1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

  
   

 

 

p r z y j m u j e  
 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

za 2010 rok, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

 

 

 
 

 

        Przewodniczący Kolegium 
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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 2010 r. 
 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 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. Wykonanie dochodów budżetowych 

 

Plan dochodów budżetowych na 2010r. opracowano w kwocie 8.000 zł. W ramach tej 

kwoty zaplanowano dochody budżetowe w § 0690 – wpływy z różnych opłat  w wysokości 

7 000zł i § 0970 –  wpływy z różnych dochodów - 1 000zł.  

Planując dochody budżetowe w § 0690, jako główne źródło ich pozyskiwania, 

wymieniono dochody z tytułu kosztów postępowania orzeczonych wobec osób uznanych za 

odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W § 0970 założono 

dochody z tytułu rozliczenia wydatków lat ubiegłych.  

Realizacja dochodów budżetowych w omawianym okresie sprawozdawczym stanowi 

wskaźnik 314,71%. W strukturze dochodów analizowanego okresu wystąpiły dochody 

planowane, jak i nieplanowane. Dochody planowane zostały zrealizowane w § 0690  

w kwocie 10 577zł, co stanowi 151,10% planu. Na taki wskaźnik wykonania dochodów 

budżetowych w tym paragrafie miały wpływ niewątpliwie koszty postępowania orzeczone 

przez RKO w miesiącu grudniu 2009r. Zgodnie z procedurami  wynikającymi z przepisów 

szczególnych wydanych w zakresie postępowania przed komisjami orzekającymi, wezwania 

do dłużników w sprawie uregulowania należności mogły być wysłane dopiero po 

uprawomocnieniu się orzeczeń. Zatem wpłaty należności budżetowych, o których mowa 

wyżej wpłynęły na rachunek dochodów w miesiącach styczniu i lutym 2010r. i spowodowały 

wzrost wskaźnika wykonania przedmiotowych dochodów budżetowych do wysokości 

151,10%.  

W § 0970 w 2010r. nie wykonano dochodów budżetowych, gdyż nie wystąpiły sytuacje 

powodujące rozliczenie wydatków lat ubiegłych. 

W II półroczu 2010r. Izba zrealizowała również nieplanowane dochody. Dochodami tymi 

były wpłaty jednostek samorządowych z tytułu prowadzonej przez Izbę działalności 

szkoleniowej.. Ten rodzaj dochodów budżetowych wynikał z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, 

poz. 1241 zgodnie, z którym izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą mogły prowadzić 

działalność informacyjną oraz szkoleniową, a dochody z tego tytułu z dniem 1 lipca 2010r. 

stawały się  dochodami budżetu państwa. Wobec tego pozyskane w II półroczu 2010r. 

dochody z w/w działalności w kwocie 14 600zł odprowadzono na rachunek dochodów 

Budżetu Państwa. Dochody te klasyfikowano w § 0830 – wpływy z usług. 
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 Zrealizowane w ciągu roku 2010 dochody budżetowe 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 – roczne 

sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych -  wykazano należności  budżetowe  

w kwocie 377,53 zł. Wykazane należności są równocześnie zaległościami budżetowymi. 

Zaległości budżetowe powstały w związku z nieuregulowaniem, do końca okresu 

sprawozdawczego, kosztów postępowania przez dwóch dłużników. W celu wyegzekwowania 

w/w należności Izba podejmowała działania egzekucyjne kierując  

do Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze. Dodatkowo Izba zwracała się do Naczelników 

Urzędów Skarbowych, do których skierowała tytuły wykonawcze, o informację w sprawie 

egzekucji należności budżetowych. Z informacji uzyskanych od tych organów wynika,  

iż czynności egzekucyjne wobec dłużników trwają nadal. Po zakończeniu czynności 

egzekucyjnych zaległości budżetowe zostaną odprowadzone na rachunek dochodów Budżetu 

Państwa. Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb 27 wykazano również 

nadpłatę w wysokości 272zł, która wynikała z wpłacenia kosztów postępowania orzeczonych 

przez Regionalną Komisję Orzekającą przed terminem uprawomocnienia się orzeczenia. 

 

II. Wykonanie planu wydatków budżetowych 

 

Podstawą gospodarki finansowej RIO w Opolu w zakresie wydatków budżetowych był 

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

3.422.000zł. Plan wydatków opracowano na podstawie pisma Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 12  lutego 2010r.  Nr   DB-B-0333-1-64/10.  

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 omawianym okresie sprawozdawczym w planie finansowym Izby dokonywane były 

zmiany. Dysponent części budżetowej pismem  nr DB-B-0333-9-19/10 z dnia 7 września br. 

dokonał niespodziewanego zmniejszenia budżetu RIO w Opolu o kwotę 7 000 zł bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. Plan wydatków na 2010r., po uwzględnieniu tego zmniejszenia, 

stanowił kwotę 3 415 000zł. Kolejna zmiana planu finansowego dokonana była również przez 

dysponenta części budżetowej na wniosek Prezesa Izby, a po otrzymaniu upoważnienia do 

dokonywania zmian w planie finansowym Prezes Izby także dokonywał zmian.  Na wniosek 

Prezesa  Izby dysponent części budżetowej dokonał zmiany planu w grupie wydatków 

majątkowych w kwocie 14 780zł. Zmiana planu polegała na zmniejszeniu wydatków 

określonych w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

 i równoczesnym zwiększeniu planu w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych. Dokonanie takiej zmiany było konieczne i wiązało się z zabezpieczeniem 

środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie i montaż żaluzji zewnętrznych 

na oknach sali konferencyjnej. 
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  Zmiany w planie wydatków  dokonane przez Prezesa Izby w grupie wydatków 

bieżących polegały na przeniesieniu wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia 

płatności nowych zadań.  

 

Plan wydatków za  2010r. został wykonany  w kwocie  3 413 696 zł, co w stosunku do 

wielkości kwoty planowanej ogółem ( po zmianach) stanowi 99,96 %, w tym wydatki bieżące 

zostały zrealizowane w 100% a wydatki majątkowe – 97,78%.  

Analizując wykonanie wydatków bieżących zauważyć należy, iż w strukturze wydatków 

przeważają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wykonanie tych 

wydatków stanowi łączną kwotę 2 742 503 zł. Do tej grupy wydatków należą 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 2009r. 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%. 

 W grupie wydatków bieżących pozostałych największe zaangażowanie wykazują 

wydatki  należące do  § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Zostały one wykonane  

w kwocie 213 557 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Z tego paragrafu 

wypłacano wynagrodzenia nieetatowym członkom kolegium, Regionalnej Komisji 

Orzekającej, a także wynagrodzenia dla osób wykonujących czynności związane  

z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach Izby oraz regulowano inne wydatki płatne  

w ramach zawartych umów cywilno prawnych.   

  W grupie wydatków bieżących rzeczowych zrealizowane wydatki wiązały się   

z działalnością merytoryczną Izby, jak i wydatkami administracyjnymi ( zakupy i usługi). 

Wydatki te omówiono poniżej  w poszczególnych grupach wydatków. Pierwsza grupa tych 

wydatków  to wydatki związane z zakupami materiałów, wyposażenia, programów 

komputerowych oraz akcesoriów do sprzętu komputerowego. Wykonanie tych wydatków 

osiągnęły wskaźniki od 99,93% do  99,99% i były realizowane w następujących paragrafach: 

-§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 41 050 zł - w tym paragrafie najwięcej 

środków, bo  19 991 zł, wydano na zakup materiałów biurowych, administracyjnych, Na 

zakup etyliny i akcesoriów do dwóch samochodów służbowych wydatkowano 15 105zł . W 

tym miejscu należy zaznaczyć,  iż jeden z samochodów służbowych jest wykorzystany przez 

zespoły  inspektorów  kontroli na dojazdy do jednostek kontrolowanych. W ramach tego 

paragrafu dokonywano również płatności za prenumeratę i zakup fachowej literatury – 

5 954zł. 
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§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 4 341 zł – z tego paragrafu dokonywano płatności za papier 

kserograficzny i komputerowy oraz materiały papiernicze używane przez urządzenia 

kserograficzne (tonery do kserokopiarek). 

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9 985 zł.  

W kwocie tej dokonywane były płatności za zakup akcesoriów komputerowych, tj. myszki do 

komputerów, dyski wymienne, baterie do zasilaczy itp. 

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono grupę wydatków, w ramach której 

realizowane były stałe opłaty wynikające z zawartych umów z usługodawcami bądź 

wydanych decyzji administracyjnych. Realizacja tych wydatków odbywała się w okresach 

miesięcznych na podstawie otrzymanych faktur. Należą do nich wydatki realizowane  

w następujących paragrafach:  

- 4260 – zakup energii – z którego to paragrafu dokonywano płatności z tytułu zużycia 

energii cieplnej, elektrycznej i wody. 

- 4300 – zakup usług pozostałych – w tym paragrafie  dokonywano w szczególności 

płatności z tytułu opłat pocztowych (6 211zł), usług komunalnych i usług związanych  

z utrzymaniem majątku Izby, monitoringiem i dozorem siedziby (15 161 zł). Regulowano 

również płatności (w kwocie 4 304zł ) związane z procedurami konkursowymi na członków 

kolegium i prezesa Izby. Ponadto  w paragrafie tym dokonywano innych wydatków 

związanych z obsługą stanowisk pracy. Należały do nich opłaty za: nadzór autorski 

sprawowany  nad oprogramowaniem funkcjonującym w Izbie, odnowienie certyfikatów  

do elektronicznego podpisu, utrzymanie serwera oraz wydatki związane z udziałem 

pracowników w konferencjach i seminariach (12 433 zł). 

- 4350, 4360, 4370, 4400 – w ramach których zrealizowano płatności za usługi 

internetowe, połączenia telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz płatności za 

wynajem garażu, 

Do tej grupy wydatków należą również  opłaty administracyjne dotyczące: ustanowionego 

zarządu nad pomieszczeniami zajmowanymi przez RIO w Opolu (§ 4510), podatku od 

nieruchomości (§ 4480) oraz  ubezpieczenia budynku i środków trwałych (§ 4430). Realizacja 

tych wydatków polegała na jednorazowych płatnościach  i dokonana była w okresie 

pierwszego kwartału roku budżetowego. W ramach tej grupy wydatków wyszczególnić 

należy również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  (4440) , który to odpis 

przekazano na odrębny rachunek bankowy w dwóch ratach zgodnie 

 z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

 Na wydatki należące do wyżej wymienionych paragrafów wydatkowano łącznie kwotę 

139 783 zł. 

Szczegółowego omówienia wymagają natomiast wydatki rzeczowe realizowane  

w pozostałych paragrafach wydatków bieżących rzeczowych a mianowicie: 

-§ 4270 – zakup usług remontowych - 25 957 zł - w paragrafie tym najwięcej środków, bo  

20 301zł, przeznaczono  na remonty pomieszczeń i środków trwałych (samochodów 

służbowych). W ramach tej kwoty dokonano wymiany wykładzin  w 6 pomieszczeniach 

biurowych. Pozostałą kwotę 5 656 zł przeznaczono na konserwację sprzętu. 
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-§ 4700  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 

29 925 zł. W tym paragrafie w okresie sprawozdawczym największym  wydatkiem było 

szkolenie pracowników merytorycznych Izby, którym objęto 36 pracowników. Ponadto 

pokryto płatności za udział pracowników w różnego rodzaju seminariach i szkoleniach 

organizowanych przez jednostki specjalistyczne.   

-§ 4410 – podróże służbowe krajowe – na realizację zadań w tym paragrafie zaplanowano 

pierwotnie 126 000zł. W trakcie realizacji budżetu okazało się, iż na 2010r przejdą do 

zakończenia kontrole jednostek samorządowych mających siedzibę w mieście Opolu, 

rozpoczęte w 2009r. Kontrole te  zostały zakończone w miesiącach styczniu i lutym 2010r. 

Skierowano do tych jednostek inspektorów mieszkających w mieście Opolu, co nie dawało 

podstawy wypłaty diet i kosztów przejazdu. Miało to wpływ na wielkość wydatków 

ponoszonych w tym paragrafie.  Dodatkowo na wielkość wykonania wydatków  

w omawianym paragrafie miały znaczenie wakaty utrzymujące się wśród grupy inspektorów 

kontroli. Stan zatrudnienia w tej grupie pracowników uzupełniono dopiero w II kwartale, 

 a następnie pod koniec roku budżetowego. Czynniki te spowodowały, iż wykonanie 

wydatków w tym paragrafie stanowiło kwotę 112  053 zł. 

W omawianym okresie sprawozdawczym realizowano również wydatki majątkowe.  

W ramach tych wydatków w 2010r. zaplanowano  wykonanie zadań, które w ubiegłym roku 

budżetowym, ze względu na zaistniałą sytuację (tzw. cięcia budżetowe) w budżecie nie mogły 

być wykonane. Zadania te zaplanowano  w niżej wymienionych paragrafach: 

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w tym paragrafie do realizacji 

założono dwa zadania: zadanie pn. „wykonanie obudowy do pojemników przeznaczonych  

do segregacji odpadów komunalnych” i zadanie pn. „wykonanie żaluzji zewnętrznych na 

oknach sali konferencyjnej Izby”.  

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano zakup 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 

Wskaźniki wykonania wydatków w tych paragrafach w odniesieniu do planu po zmianach 

wykazują wielkości odpowiednio 99,98% i 95,19%. Zadania założone w grupie wydatków 

majątkowych zrealizowano w całości. W § 6050  w kwocie 29 773zł wykonano obudowę 

do pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów oraz wykonano i zamontowano 

zewnętrzne żaluzje w sali konferencyjnej. Natomiast  w  § 6060 - w ramach kwoty 24 006zl  

zakupiono sprzęt komputerowy w ilości  jednego komputera stacjonarnego  i pięciu  

komputerów przenośnych. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb-28 roczne sprawozdanie  

z wykonania planu wydatków, wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie  

197 663 zł. W ramach tej kwoty największą pozycję zajmują: dodatkowe wynagrodzenie 

roczne należne za  rok 2010 – 168 179 zł , pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz 

pracy) naliczone od tego wynagrodzenia - 28 678 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczyły 

stałych usług związanych z utrzymaniem siedziby tj. usług komunalnych, płatności za wodę. 

Były to usługi wykonane w miesiącu grudniu 2010r. Faktury za te usługi wpłynęły do Izby w 

miesiącu styczniu 2011r. i w tym miesiącu zostały określone terminy płatności.  
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W dniu 31 grudnia 2010r. na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki  

w kwocie 1 312zł. Kwota ta wynikała przede wszystkim z pozostałości środków  

w paragrafach majątkowych. Pozostałą, na rachunku bankowym, kwotę Izba zwróciła  

do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 17 stycznia 2011r. 

 

 Podsumowując realizację wydatków budżetowych należy stwierdzić, iż przebiegała 

ona prawidłowo i bez zakłóceń. W pierwszej kolejności zwrócono szczególną uwagę na 

realizację tych zadań, które zostały określone do wykonania w rocznym ramowym planie 

pracy. Były to zadania inwestycyjne, remontowe, zabezpieczające bieżącą działalność Izby 

(procedury konkursowe, uaktualnienie programów komputerowych, zabezpieczenie 

prawidłowości funkcjonowania sieci komputerowej, odnowienie sprzętu informatycznego) 

oraz zadania w zakresie kontroli, i działalności nadzorczej. W omawianym okresie 

sprawozdawczym zadbano także o rozwój pracowników kierując i dając możliwość 

skorzystania z różnych szkoleń. Bieżąca analiza  budżetu pozwala na przenoszenie 

oszczędności w realizacji zadań do innych paragrafów w celu wykonania dodatkowych zadań, 

a przede wszystkim nadrobienia zaległości, które powstały w związku z ograniczeniem 

środków w 2009r. Tak więc w 2010r. zrealizowane zostały zadania  remontowe, które 

podniosły wartość użytkową siedziby i pomieszczeń. Nadrobiono zaległości w zakresie  

doposażenia pracowników w materiały, literaturę.  
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Wykonanie  dochodów 
budżetowych za 2010 rok 

 

     
w złotych 

 

Para-   
graf 

Wyszczególnienie plan na 2010 r. 
Wykonanie za 

2010 r. 
Wskaźnik 

1  2      3  4  5=4:3 

0690 Wpływy z różnych opłat 
7 000,00 10 577,00 151,10 

0830 Wpływy z usług     
  14 600,00 0,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 
1 000,00   0,00 

          

  OGÓŁEM DOCHODY 
8 000,00 25 177,00 314,71 
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Wykonanie planu wydatków za 2010 r. 

       

         

w złotych 

 

Lp. 
 

§ 
Wyszczególnienie 

plan 

finansowy 

wg ustawy 

budż. 

2010 r. 

zewnętrzne zmiany wewnętrzne zmiany 

Plan po zmianie 
Wykonanie 

wydatków 2010 

Wskaźnik 

wykonania 

do pl zm Zmniejsz. Zwiększenia Zmniejsz. Zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10:9 

1 4010 

Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 2 208 000,00     35 000,00 21 187,00 2 194 187,00 2 194 179,00 100,00 

2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 000,00     24 518,00   163 482,00 163 481,00 100,00 

3   Razem wynagrodzenia 2 396 000,00 0,00 0,00 59 518,00 21 187,00 2 357 669,00 2 357 660,00 100,00 

4 4110 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 345 000,00     5 254,00   339 746,00 339 746,00 100,00 

5 4120 Składki na fundusz pracy 55 000,00     9 902,00   45 098,00 45 097,00 100,00 

6   

Razem pochodne od 

wynagrodzeń 400 000,00 0,00 0,00 15 156,00 0,00 384 844,00 384 843,00 100,00 

7   

Razem wynagr.wraz z 

pochodnymi 2 796 000,00 0,00 0,00 74 674,00 21 187,00 2 742 513,00 2 742 503,00 100,00 

8 4140 

Wpłaty  na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych         38 331,00 38 331,00 38 312,00 99,95 

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 223 000,00     9 422,00   213 578,00 213 557,00 99,99 

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00       11 077,00 41 077,00 41 050,00 99,93 

11 4260 Zakup energii 32 000,00     2 724,00   29 276,00 29 276,00 100,00 

12 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00       15 958,00 25 958,00 25 957,00 100,00 

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00     698,00   2 302,00 2 302,00 100,00 

14 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 7 000,00     15 110,00 38 110,00 38 109,00 100,00 

15 4350 

Zakup usług dostępu do sieci 

nternet 2 000,00       13,00 2 013,00 2 013,00 100,00 

16 4360 

Opłaty z tyt. zakupu usług telek. 

świadcz.w ruch. publ. Sieci telef. 2 000,00     426,00   1 574,00 1 573,00 99,94 

17 4370 

Opłaty z tyt. zakupu usług 

telek.świadcz. w stacj. publ.sieci  8 000,00     756,00   7 244,00 7 244,00 100,00 
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telef. 

18 4380 

Zakup usług obejmujących 

tłumaczenia 1 000,00     1 000,00   0,00   0,00 

19 4390 

Zakup usług obejmujących 

wykonanie.ekspertyz, analiz i 

opinii 1 000,00     1 000,00   0,00   0,00 

20 4400 

Opłaty za admin. i czynsze za 

bud., lokale i pom.gar. 3 000,00     872,00   2 128,00 2 127,00 99,95 

21 4410 Podróże służbowe krajowe 126 000,00     13 947,00   112 053,00 112 053,00 100,00 

22 4420 Podróże służbowe zagraniczne         149,00 149,00 149,00 100,00 

23 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00     1 272,00   3 728,00 3 728,00 100,00 

24 4440 

Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socj. 49 000,00     1 847,00   47 153,00 47 153,00 100,00 

25 4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00     457,00   3 543,00 3 543,00 100,00 

26 4510 Opłaty  na rzecz budżetu państwa 6 000,00     982,00   5 018,00 5 017,00 99,98 

27 4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu 

sł.cyw. 20 000,00       9 925,00 29 925,00 29 925,00 100,00 

28 4740 

Zak.materiałów papierniczych do 

sprzętu druk. I urządzeń kserograf. 6 000,00     1 659,00   4 341,00 4 341,00 100,00 

29 4750 

Zak.akcesoriów komp., w tym 

programów i licencji 10 000,00     14,00   9 986,00 9 985,00 99,99 

30   Razem pozostałe wydatki 571 000,00 7 000,00 0,00 37 076,00 90 563,00 617 487,00 617 414,00 99,99 

    Razem wydatki bieżące 3 367 000,00 7 000,00 0,00 111 750,00 111 750,00 3 360 000,00 3 359 917,00 100,00 

31 6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 15 000,00   14 780,00     29 780,00 29 773,00 99,98 

32 6060 

Wydatki na zakupy 

inwest.jedn.budżet. 40 000,00 14 780,00       25 220,00 24 006,00 95,19 

33   Razem wydatki majątkowe 55 000,00 14 780,00 14 780,00     55 000,00 53 779,00 97,78 

34   OGÓŁEM  WYDATKI 3 422 000,00 21 780,00 14 780,00 111 750,00 111 750,00 3 415 000,00 3 413 696,00 99,96 
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Sprawozdanie z wykonania  

planu dochodów własnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2010 r. 

 
 

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.  

W omawianym okresie sprawozdawczym podstawą działalności szkoleniowej był plan 

rzeczowy szkoleń obejmujący szkolenia jednodniowe i dwudniowe. Na podstawie tego planu 

został sporządzony plan finansowy obejmujący planowane przychody i wydatki związane z tą 

działalnością. Przychody rachunku dochodów własnych w 2010r. określono  

w wysokości 220 000zł, które po uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na dzień 

1.01.2010r. (45 177zł) zwiększyły planowane przychody ogółem do kwoty 265 177 zł. 

Wydatki rachunku dochodów własnych zostały określone w wysokości ogółem 265 000 zł.  

W kwocie planowanych wydatków zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 220 000zł 

oraz wydatki majątkowe – 45 000zł. 

 W okresie sprawozdawczym plan finansowy rachunku dochodów własnych ulegał 

zmianom. Jedną ze zmian dokonał, na wniosek Prezesa Izby, dysponent części budżetowej. 

Następne zmiany  planu dokonał Prezes Izby na podstawie upoważnienia z dnia 28.06.2010r. 

Nr DP-II-0114-259/J/10/AJ wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie dokonywania zmian w planach dochodów własnych.  Po uwzględnieniu tych zmian 

planowane przychody stanowiły kwotę łączną 306 008zł, a planowane wydatki – 304 608zł. 

Zmiana planu dochodów własnych dokonywana w 2010r. w stosunku do pierwotnego planu 

po stronie przychodów wynikała z udziału znacznie większej liczby uczestników szkoleń niż 

pierwotnie zakładano oraz z potrzeby zorganizowania dodatkowych szkoleń. Taką potrzebę 

zgłaszały jednostki samorządowe podając jednocześnie ich tematykę. Najwięcej szkoleń Izba 

zorganizowała w okresie I półrocza 2010r. W  drugim półroczu zorganizowano dwa 

szkolenia, a wpłaty za nie zgodnie z przepisami odprowadzono na rachunek budżetu państwa.  

Zmiana planu po stronie wydatków dotyczyła zabezpieczenia środków na realizację 

szkoleń, głównie tych organizowanych w II półroczu , gdyż wydatki na nie  pokrywano ze 

środków zgromadzonych w pierwszym półroczu 2010r.  

 Plan finansowy rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2010r. wykonano  

w 100 % po stronie przychodów i 99,99 % po stronie wydatków. 

W omawianym okresie sprawozdawczym Izba zorganizowała dla jednostek 

samorządowych jedno szkolenie dwudniowe oraz szkolenia jednodniowe. Organizując 

szkolenia wzięto pod uwagę tematykę zgłaszaną przez j.s.t, zmiany w przepisach prawnych,  

jak również ujawnione w trakcie  kontroli błędy i uchybienia wskazywały na potrzebę 

omówienia wielu zagadnień. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.: 

udzielania  i rozliczania dotacji, tajemnicy skarbowej, zasad sporządzania sprawozdań 
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budżetowych, ewidencji mienia komunalnego, klasyfikacji budżetowej, dochodzenie i 

egzekucję należności budżetowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji, 

procedur udzielania zamówień publicznych. Zorganizowano także szkolenie z zakresu 

podstawowych zasad rachunkowości – kierowane głównie do księgowych nowoprzyjętych w 

jednostkach organizacyjnych j.s.t. 

W tym okresie oprócz szkoleń Izba organizowała również seminaria dla wójtów, 

burmistrzów,  prezydentów i przewodniczących zarządów, na których przedstawiono 

problematykę kontroli zarządczej. 

 Przychody z działalności szkoleniowej zrealizowano w kwocie 260 830zł. Zostały one 

wykazane w § 0830 – wpływy z usług.  

Wydatki rachunku dochodów własnych realizowane w okresie sprawozdawczym 

wykonano w kwocie 304 570 zł tj. w 99,99%. Wskaźniki zrealizowanych wydatków  

w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają wielkości wykonania 

100% bądź oscylują wokół tego wskaźnika.  

Najwięcej środków wydatkowano w paragrafach należących do zakupów materiałów 

 i wyposażenia. W tej grupie realizowano wydatki związane z zakupem  

sprzętu technicznego i biurowego dla tych stanowisk pracy, na których wypracowywano 

dokumentację szkoleniową, bądź prowadzono rozliczenie rachunku dochodów własnych. 

Wydatki te były realizowane w : 

§ - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 54 006 zł, w którym dokonywano zakupów 

artykułów administracyjnych i biurowych, sprzętu biurowego i technicznego (biurka, skaner, 

drukarki) , specjalistyczną literaturę ( publikacje, prenumerata czasopism, książki). 

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

kserograficznych – 11 759 zł - w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na zakup papieru 

kserograficznego, komputerowego i innych urządzeń papierniczych ( tonery do kserokopiarki 

 i drukarek). 

§ - 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 60 086 zł. 

Najwięcej środków w tym paragrafie, bo 55 339 zł wydatkowano na zakup nowych 

programów komputerowych i aktualizację już funkcjonującego oprogramowania (Lex, 

programy operacyjne). Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych. 

 Kolejna grupa wydatków to wydatki związane ze świadczeniem usług, do której 

należą zakup usług remontowych (§ 4270) i zakup usług pozostałych (§ 4300). W ramach 

usług remontowych uregulowano płatności za naprawę i konserwację środków trwałych 

wykorzystywanych do tej działalności (kserokopiarkę, drukarki) a także odnowiono 

pomieszczenia biurowe, w których prowadzono  rozliczenia rachunku dochodów własnych.  

Wydatki § 4300 –zakup usług pozostałych - zostały wykonane w kwocie 65 934 zł. W tym 

paragrafie najwięcej środków, bo 49 057zł, przeznaczono na wydatki  związane z wynajęciem  

sal, ośrodków szkoleniowych, przewozem uczestników szkoleń itp. W pozostałej kwocie 

dokonywano płatności za materiały szkoleniowe i sprawowany nadzór autorski nad 

programami komputerowymi.  

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 38 207 zł . Kwota ta 

została wykazana w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.  
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Pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach działalności szkoleniowej to pochodne 

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

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

 W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły także wydatki majątkowe, które 

realizowano z § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zostały one wykonane 

w kwocie 44 967 zł tj. 99,93%. W ramach przedstawionej kwoty zakupiono kserokopiarkę  

i sprzęt komputerowy w ilości  dwóch laptopów. 

 Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia  2010r. na rachunku dochodów 

własnych stanowi kwotę 1 438zł i 12gr. Środki te zostały odprowadzone na rachunek budżetu 

państwa w dniu 4 stycznia 2011r. w związku z zakończeniem działalności szkoleniowej 

realizowanej w formie dochodów własnych.] 
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Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu za  2010 r. 

       
w złotych 

 

Lp § Wyszczególnienie Plan  na 2010 r. 
Zmniejszenie 

planu 

Zwiększenie 

planu 

Plan po 

zmianie 

Wykonanie 

 31.12 2010 
Wsk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 I Przychody ogółem 265 177,53 0,00 40 830,00 306 007,53 306 007,53 100,00 

2 1 
Stan środków pieniężnych na 

początek okresu 
45 177,53 

  
45 177,53 45 177,53 100,00 

3 I.1 Dochody 220 000,00 
 

40 830,00 260 830,00 260 830,00 100,00 

4 830 Wpływy z usług 220 000,00 0,00 40 830,00 260 830,00 260 830,00 100,00 

5 II Wydatki ogółem 265 100,00 12 208,00 51 716,00 304 608,00 304 570,00 99,99 

6 1I.1 Wydatki bieżące 220 100,00 12 208,00 51 716,00 259 608,00 259 603,00 100,00 

7 4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
1 300,00 

 
1 740,00 3 040,00 3 039,00 99,97 

8 4120 Składki na fundusz pracy 300,00 
 

191,00 491,00 490,00 99,80 

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 6 793,00 
 

38 207,00 38 207,00 100,00 

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 
 

14 006,00 54 006,00 54 006,00 100,00 

11 4260 Zakup energii 3 000,00 1 253,00 
 

1 747,00 1 746,00 99,94 

12 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 2 739,00 
 

23 261,00 23 260,00 100,00 
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13 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 
 

13 934,00 65 934,00 65 934,00 100,00 

14 4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

nternet 
1 000,00 662,00 

 
338,00 338,00 100,00 

15 4370 
Opłaty z tyt. zakupu usług 

telek.świadcz. w stacj. publ.sieci  

telef. 
1 500,00 761,00 

 
739,00 738,00 99,86 

15 4740 
Zak.materiałów papierniczych do 

sprzętu druk. I urządzeń 

kserograf. 
8 000,00 

 
3 759,00 11 759,00 11 759,00 100,00 

16 4750 
Zak.akcesoriów komp., w tym 

programów i licencji 
42 000,00 

 
18 086,00 60 086,00 60 086,00 100,00 

17 II.2. Wydatki majątkowe 45 000,00 
  

45 000,00 44 967,00 99,93 

18 6060 
Wydatki .na zakupy 

inwestycyjne 
45 000,00 

  
45 000,00 44 967,00 99,93 

19 III 
Stan śr .pieniężnych na koniec 

okresu 
77,53 

 
1 322,00 1 399,53 1 437,53 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


