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Sprawozdanie 

 z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2012 r. 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. opracowano na podstawie danych 

wynikających z ewidencji księgowej prowadzonej w zakresie dochodów i wydatków 

budżetowych. Szczegółowość zawartych w tym sprawozdaniu informacji wynika, z pisma 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2013r. Nr DBiF-PiRB311-20-

1/KK/2013. W piśmie tym zobowiązano jednostki do szczegółowego omówienia wykonania 

dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. W zakresie dochodów budżetowych 

wskazano na przedstawienie dochodów według poszczególnych źródeł ich pochodzenia, 

porównanie do wielkości zaplanowanej, podanie przyczyn powstania różnic między planem, a 

wykonaniem oraz na omówienie zaległości budżetowych powstałych na koniec roku 2012. 

W zakresie realizacji wydatków budżetowych (zgodnie z w/w pismem) przedstawiono 

informacje o wykonaniu wydatków w poszczególnych grupach rodzajowych w układzie 

ustawy budżetowej na 2012 r. i osobno w odniesieniu do wydatków planowanych z budżetu 

środków europejskich i ze środków  rezerwy celowej, z jednoczesnym porównaniem do planu 

określonego na 2012 r. W sposób syntetyczny omówiono również zadania, które stanowiły 

podstawę określenia wydatków w planie wydatków oraz przyczyny dokonywania, w ciągu 

roku, zmian w planie wydatków, a także przyczyny powstania różnic między planem, a 

wykonaniem.  

 Oprócz powyższych informacji Dysponent części budżetowej zobowiązał jednostki do 

omówienia, w sposób syntetyczny zrealizowanych w 2012 r. najważniejszych zadań 

statutowych oraz podania osiągniętych wyników.   

 

I. Wykonanie dochodów budżetowych 

 

 Główne źródła pozyskiwania dochodów budżetowych przez Izbę  w roku 2012, były 

koszty postępowania orzeczone wobec osób uznanych za winnych naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych oraz dochody z tytułu prowadzenia przez Izbę działalności 

szkoleniowej dla jednostek samorządowych. Realizację dochodów w relacji do określonego 

planu dochodów  przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania, a dane 

wykazane w tym załączniku są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27- sprawozdanie z wykonania 

planu dochodów budżetowych - złożonym w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji za w/w 

okres.  

Plan dochodów budżetowych na 2012 r. opracowano na łączną kwotę 212.000 zł. W 

ramach tej kwoty zaplanowano dochody budżetowe w rozdziale 75015  -  regionalne izby 

obrachunkowe § 0690 – wpływy z różnych opłat - w wysokości 12.000 zł oraz w rozdziale 

75093 - dochody państwowych jednostek budżetowych uzyskane z tytułu przyjęcia zadań, 

które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych, § 0830 – wpływy  

z różnych usług – w kwocie 200.000 zł. 

Dochody budżetowe w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane  

w łącznej kwocie 266.180 zł, co stanowi 125,56% wielkości planowanej.  

Analizując wskaźniki wykonania dochodów budżetowych w wykazanych grupach 

zauważa się, iż wskaźniki te są zróżnicowane. W rozdziale 75015 § 0690 wskaźnik 

wykonania planowanych dochodów na koniec roku 2012 ukształtował się na poziomie 

90,58%. Na jego wielkość  miały wpływ różne czynniki. Przede wszystkim plan dochodów w 



tym paragrafie został  utrzymany przez Dysponenta części budżetowej na poziomie planu 

2011 r. tj. w kwocie 12.000 zł. Planowanie tego rodzaju dochodów jest planowaniem 

hipotetycznym, gdyż na tym etapie trudno jest przewidzieć, ile wniosków o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych wpłynie do Regionalnej Komisji Orzekającej i ile osób 

zostanie ukaranych kosztami postępowania. W 2012 r. Komisja Orzekająca ukarała kosztami 

postępowania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 31 osób, Do końca 2012 r. 

przypisane należności budżetowe z w/w tytułu uregulowało 30 obwinionych ( koszty 

postępowania orzeczone w 2012 r.). Należy zaznaczyć, iż na wielkość wykonania dochodów 

w 2012 r. miały wpływ również należności budżetowe wykazane, w sprawozdaniu Rb 27 

sporządzonym za 2011r., jako należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2 217 zł. Kwota ta 

została uregulowana przez  8 obwinionych w 2012r. po wystawieniu tytułów wykonawczych  

i skierowaniu do Urzędów Skarbowych ponagleń w celu przyspieszenia działań 

egzekucyjnych. 

W tej grupie dochodów budżetowych na koniec 2012 r. wystąpiły należności pozostałe  

do zapłaty w kwocie 291,71 zł. Kwota ta jest równocześnie zaległością budżetową,  powstałą 

w związku z nieuregulowaniem w określonym terminie należności przez jednego 

obwinionego.  

Największe źródło dochodów w 2012r. stanowiły dochody realizowane w rozdziale 75093 

- dochody państwowych jednostek budżetowych uzyskane z tytułu przyjęcia zadań,  

które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych. Zostały one określone  

na kwotę 200.000 zł. Podstawą zaplanowania w/w dochodów w 2012 r. w takiej wysokości 

była kwota ich wykonania w roku ubiegłym (w 2011r. dochody te zaplanowano na kwotę 

150.000 zł, a zrealizowano w kwocie 200.000 zł). Na wielkość dochodów miały wpływ 

wpłaty jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych będących w nadzorze 

j.s.t. za udział w szkoleniach organizowanych przez RIO w Opolu. Dochody te klasyfikowano 

w § 0830 – wpływy z usług. 

Plan dochodów określony w rozdziale 75093 § 0830 zrealizowano ponad kwotę 

planowaną tj. w wysokości  255.310 zł. Na wykonanie dochodów z działalności szkoleniowej, 

ponad plan, miały wpływ: duże zainteresowanie jednostek samorządowych prowadzonymi 

przez Izbę szkoleniami, tematyka szkoleń, jak również zaangażowanie wysokiej klasy 

specjalistów do prowadzenia szkoleń.  

Zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez różne grupy 

pracowników j.s.t. w ramach szkoleń organizowanych przez Izbę było znacznie większe. Izba 

zmuszona była jednak ograniczać ilość miejsc, gdyż na realizację szkoleń mogła pozyskać 

środki z rezerwy celowej tylko do wielkości zaplanowanej i jednocześnie do odprowadzonej 

kwoty dochodów z tego tytułu. Szkolenia, które Izba zorganizowała ponad wielkość 

planowaną obciążały środki  budżetowe Izby. 

W tej grupie dochodów nie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego należności do 

zapłaty, ani zaległości budżetowe. Wszystkie należności budżetowe z tego tytułu zostały 

odprowadzone do końca okresu sprawozdawczego na rachunek dochodów Budżetu Państwa. 

  

 

 

 

 

 



II. Wykonanie planu wydatków budżetowych 

 

Plan wydatków i jego zmiany 

 

Podstawą gospodarki finansowej RIO w Opolu w zakresie wydatków budżetowych był 

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

3.600.000 zł. Plan wydatków opracowano na podstawie pisma Ministerstwa Administracji  

i  Cyfryzacji z dnia 29 marca 2012 r. Nr DB-B-311-22-19/12.  

 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 ciągu roku budżetowego plan wydatków ulegał zmianom. Były to zmiany dokonywane 

przez Ministra Finansów oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zmiany w  planie 

wydatków Izby Minister Finansów dokonywał na podstawie wniosków składanych przez 

Prezesa Izby. Cyklicznie po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego Prezes Izby 

składał wniosek o zwiększenie planu wydatków w wskazanych paragrafach  

o kwotę zaangażowanych środków na realizację szkoleń dla j.s.t., a podstawą tych wniosków 

były wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych, odprowadzonych w danym okresie 

sprawozdawczym na rachunek dochodów budżetu Państwa.  

W 2012 r. Minister Finansów zwiększył plan wydatków Izby o kwotę 200.000 zł, poprzez 

uruchomienie środków z rezerwy celowej.  

 Minister Administracji i Cyfryzacji w 2012 r. dokonał dwóch zmian w planie 

wydatków Izby. Pierwsza z tych zmian polegała na zwiększeniu planu wydatków 

majątkowych w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 

40.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w tym paragrafie w RIO w 

Bydgoszczy. Zmiana ta została dokonana na podstawie  wniosku Prezesa Izby, w którym 

szczegółowo uzasadniono potrzebę zakupu dla RIO w Opolu samochodu osobowego. Druga 

zmiana dokonana przez w/w Ministra w wydatkach majątkowych Izby polegała na 

zmniejszeniu planu wydatków w § 6060 o kwotę 625 zł z równoczesnym  zwiększeniem 

planu wydatków w tym paragrafie dla RIO w Olsztynie. Zmiana ta wynikała z porozumienia 

podpisanego przez Prezesów Izb w dniu 29 maja 2012 r., w sprawie współpracy i 

współdziałania w przedmiocie zorganizowania oraz sprawnego i ciągłego funkcjonowania: 

stron internetowych regionalnych izb obrachunkowych, poczty elektronicznej dla izb, 

zapewniających możliwość korespondencji elektronicznej z j.s.t wymiany i przechowywania 

plików, dostępu do ogólnopolskiej bazy sprawozdań budżetowych i danych planistycznych 

j.s.t. oraz dostępu do zaawansowanych metod statystycznych. Na mocy tego porozumienia 

Regionalna Izba  Obrachunkowa w Olsztynie została zobowiązana do pilnej modernizacji 

serwera realizującego w/w usługi. Strony porozumienia zobowiązały się do rezygnacji na 

rzecz  RIO w Olsztynie z części planu swoich wydatków na zakupy inwestycyjne w  

wysokości 1/16 kwoty kosztów  poniesionych na w/w cel. 

Zmiany wprowadzane decyzjami Ministra Finansów i Ministra Administracji i Cyfryzacji 

spowodowały, iż plan wydatków RIO w Opolu na 2012 r. ostatecznie stanowił wielkość  

3 839 375 zł. 

 

 Zmiany w planie wydatków dokonywane były również przez Prezesa Izby na 

podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, a polegały one  



na przeniesieniu wydatków między paragrafami rozdziału 75015. Przyczyny dokonywania 

zmian wewnętrznych w planie wydatków były różne. Pierwsza z tych zmian dotyczyła 

przeniesienia środków w celu zabezpieczenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. W 2012 r. wydatki takie Izba ponosiła, gdyż nie zatrudniała osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Dysponenta części 

budżetowej do opracowania planu wydatków, wpłaty te należało planować w § 4010 – 

wynagrodzenia osobowe pracowników. W trakcie realizacji budżetu (dla potrzeb 

sprawozdawczych) zobowiązano jednostki do wykazywania wpłat na PFRON w § 4140 – 

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana ta została 

dokonana poprzez zmniejszenie planu w paragrafach należących do wynagrodzeń o kwotę 

44 000zł i równoczesnym określeniem planu wydatków w § 4140 – wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Kolejna zmiana planu związana była z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Opolu 

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (wyrok sygn. akt IV P 512/2011), w którym 

zobowiązano Izbę do wypłaty zasądzonego odszkodowania na rzecz pracownika Izby. Kwota 

zasądzonego odszkodowania, stanowiła wielkość 39 379,50 zł, co spowodowało konieczność 

zmiany planu wydatków przenosząc kwotę 39 400 zł do § 3020 - wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń - z równoczesnym zmniejszeniem planu wydatków  

§ 4410 – podróże służbowe krajowe. 

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonywane były w szczególności w grupie 

wydatków bieżących i dotyczyły zabezpieczenia środków na: materiały i akcesoria do dwóch 

samochodów służbowych obsługujących zespoły kontrolne, usunięcie nieprzewidzianych 

awarii w majątku Izby, sfinansowanie skutków wzrostu cen towarów i usług. Zmiany 

dokonywane w tej grupie wydatków wymagały ciągłego i bieżącego analizowania budżetu, 

aby zagwarantować realizację zadań, których na etapie planowania nie można było 

przewidzieć. Plan według ustawy budżetowej i plan po zmianach został wykazany w 

załączniku nr  2. 

 

Zarówno opracowanie planu wydatków, jak i zmiany wprowadzane w planie wydatków 

poprzedzone były wnikliwą analizą zadań ujętych w rocznym ramowym planie pracy,  

w którym określono zadania do realizacji dla poszczególnych komórek organizacyjnych. 

Należały do nich w szczególności zadania związane z: przeprowadzeniem procedury 

konkursowej na stanowisko Członka Kolegium Izby, zabezpieczeniem i prawidłowym 

funkcjonowaniem systemu informatycznego Izby, usprawnieniem działania systemu 

sieciowego, weryfikacją oprogramowania, wymianą sprzętu komputerowego, 

wprowadzeniem nowych wersji oprogramowania do sprawozdawczości budżetowej BeSTi@. 

Kolejne zadania, które uwzględniono przy planowaniu wydatków budżetowych to zadania 

inwestycyjne polegające na zakupie nowego majątku (zwłaszcza samochodu osobowego), a 

także zadania remontowe mające na celu odnowienie zajmowanych przez Izbę pomieszczeń 

bądź usunięcia awarii powstałych w majątku Izby. Większość zadań wynikała z 

wykonywania codziennych, bieżących obowiązków administracyjnych. Wyznaczały je 

zawarte umowy i decyzje administracyjne regulujące opłaty związane utrzymaniem siedziby i 

urządzeń w niej funkcjonujących, składane zamówienia i zapotrzebowania na materiały i 

usługi, których realizacja zabezpieczała wykonywanie zadań wynikających z planu pracy, jak 

i zadań dodatkowych. W trakcie roku budżetowego pojawił się także wydatek  



nieprzewidziany, powodujący przeanalizowanie planowanych wydatków we wszystkich 

paragrafach w celu znalezienia środków na jego realizację ( zasądzone odszkodowanie). 

 

Realizacja planu wydatków 

 

 Plan wydatków na koniec roku 2012 wykonano w ogólnej kwocie 3. 838.342 zł,  

co stanowi 99,97% planowanych wydatków ogółem. Wskaźnik ten obejmuje również wydatki 

poniesione na działalność szkoleniową organizowaną dla jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Omawiając wykonanie planu wydatków należy odnosić je do poszczególnych grup wydatków 

i zadań, na które wydatkowano środki budżetowe. 

W grupie wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskaźnik wykonania 

wykazuje wielkość 99,99%, wydatki bieżące pozostałe wykonano w 99,88% a wydatki 

majątkowe w wysokości 100%.  

 Wydatki należące do grupy wynagrodzeń realizowane były w § 4010 – wynagrodzenia 

osobowe pracowników i § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach § 4010 

wypłacano wynagrodzenia pracownikom objętych mnożnikowym systemem wynagradzania 

oraz pracownikom nieobjętych tym systemem. Były to płatności wynikające z angaży, 

nagrody uznaniowe oraz nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna. Wydatkowano na nie 

łącznie 2.178.889 zł. 

 Do  grupy wynagrodzeń należą wydatki związane z wypłatą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego (§ 4040). Zostały one zrealizowane w miesiącu lutym 2012 r. w 

łącznej kwocie 170.105 zł. 

 Z grupą wynagrodzeń powiązane są pochodne od wynagrodzeń realizowane w  § 4110 

– składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 – składki na fundusz pracy. Pochodne  

od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 429.174 zł i była to kwota o około 42.600 zł wyższa 

od tej grupy wydatków realizowanych w 2011 r. Przyczyną wzrostu w 2012 r. wydatków 

należących do pochodnych od wynagrodzeń była zmiana wskaźnika składki rentowej po 

stronie pracodawcy z 4,5% (w 2011 r.) do 6,5% (od miesiąca lutego 2012 r.).  

W paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan wydatków (wg. układu 

wykonawczego) został określony na kwotę 272.000 zł. Najwięcej środków w tym paragrafie 

wydatkowano na zadania realizowane przez Regionalną Komisję Orzekającą i Rzeczników 

dyscypliny finansów publicznych (165.130 zł). W ramach tej kwoty wypłacano miesięczne 

wynagrodzenia ryczałtowe i wynagrodzenia za udział członków komisji w 54 rozprawach. 

 Kolejnym, co do wielkości, wydatkiem tego paragrafu są wynagrodzenia nieetatowych 

członków kolegium, które w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 78.300 zł. 

 W paragrafie tym dokonywano również wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów 

cywilno prawnych zawartych na utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Izby, 

przeglądu budynku i urządzeń w nim funkcjonujących. Wydatkowano na nie łącznie 

27.503 zł.  

 

 W grupie pozostałych wydatków bieżących plan wykonano w 99,90%. W większości 

paragrafów należących do tej grupy wydatków wskaźnik wykonania wynosi 99,99% lub 

100%. 

W niektórych paragrafach już na początku roku budżetowego wydatkowano znaczną część 

środków budżetowych, gdyż wymagały tego określone w przepisach szczególnych bądź 



decyzjach administracyjnych terminy płatności. Do tej grupy  wydatków należały: podatek  

od nieruchomości (§ 4480), opłata roczna z tytułu zarządu (§ 4510), ubezpieczenie majątku 

Izby (§ 4430). Do tego rodzaju wydatków należał również odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych (§ 4440). Łącznie wydatkowano na nie  63 933 zł.  

Kolejna grupa wydatków realizowana w 2012r. dotyczyła stałych, comiesięcznych opłat 

związanych z utrzymaniem siedziby. Do grupy tych wydatków należą opłaty z tytułu: dostępu 

do internetu (§ 4350), korzystania z telefonii komórkowej i stacjonarnej (§4360, § 4370), 

opłaty za wynajem garażu (§ 4400). Na w/w opłaty wydatkowano z budżetu Izby kwotę 

13.442 zł.   

 

W grupie wydatków ponoszonych na zakupy wydatkowano z budżetu Izby w roku 2012,    

łącznie 152.548 zł. Do tej grupy wydatków należały  wydatki klasyfikowane w § 4210 – 

zakup materiałów i wyposażenia oraz w §  4260 – zakup energii. 

Z § 4210 z budżetu Izby zostały  poniesione wydatki na zakup: sprzętu technicznego i 

biurowego – 38.433zł (sprzęt komputerowy o cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł, niszczarki, 

zasilacze, meble biurowe), materiałów biurowych i administracyjnych (41.921 zł), literatury i 

specjalistycznych wydawnictw (9.924 zł). Z tego paragrafu dokonywano również płatności na 

zakup etyliny do trzech samochodów służbowych (28.072 zł).  

Wydatki, ponoszone w tym paragrafie,  na działalność szkoleniową będą omówione w 

dalszej części informacji. 

Z § 4260 – zakup energii – ponoszono wydatki na dostawę energii elektrycznej, cieplnej i 

wody. W 2012r. wydatkowano na nie 34.198 zł.  

 

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki związane z zakupem różnego rodzaju  

usług niezbędnych do funkcjonowania Izby. Klasyfikowano je w § 4300 – zakup usług  

pozostałych. Dotyczyły one w szczególności wydatków ponoszonych na utrzymanie siedziby 

i stanowisk pracy, a należały do nich płatności z tytułu: ochrony budynku (10.181 zł), usług 

komunalnych oraz wydatków związanych z utrzymaniem majątku Izby (przeglądy urządzeń 

funkcjonujących w budynku, opinie techniczne, opłaty parkingowe oraz inne usługi 

administracyjne). Wydatkowano na nie łącznie 15.013 zł. W tym paragrafie należy 

wyszczególnić wydatki związane z procedurami konkursowymi (na członków kolegium).  

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ogłoszenia o konkursach 1.784 zł.  

Do wydatków omawianego paragrafu należą również wydatki związane z uczestnictwem 

pracowników Izby w szkoleniach, które nie mogły być klasyfikowane w § 4700 - szkolenia 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a wydatkowano na nie  

24 108 zł.  

Z tego paragrafu uregulowano płatności za: utrzymanie serwera i nadzór autorski 

sprawowany nad oprogramowaniem komputerowym, odnowienie certyfikatów do podpisu 

elektronicznego. Na tego rodzaju wydatki poniesiono łącznie 4.888 zł. Wydatki realizowane 

w tym paragrafie dotyczyły również opłat pocztowych, na które wydano 7.360 zł. 

W ramach tego paragrafu uregulowano także koszty procesowe w wysokości 900 zł w 

związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Opolu. 

 Najwięcej wydatków z tego paragrafu poniesiono na realizację zadań szkoleniowych  

dla jednostek samorządu terytorialnego. Zostaną one omówione w dalszej części informacji. 

W okresie sprawozdawczym realizowano także wydatki remontowe, które obciążały plan 

§ 4270 – zakup usług remontowych. W ramach tego paragrafu dokonywano płatności za: 



remonty pomieszczeń biurowych i urządzeń eksploatacyjnych znajdujących się w budynku 

biurowym (15.620 zł), konserwację i naprawy sprzętu technicznego, środków trwałych, na 

które wydatkowano 11.329 zł. W tym paragrafie poniesiono również wydatki na konserwacje 

sprzętu obsługującego działalność szkoleniową. Zostaną one szerzej omówione w dalszej 

części informacji. 

 

 Oddzielnego omówienia wymagają wydatki dokonywane z §  4410 – podróże służbowe 

krajowe. W paragrafie tym wydatki zostały wykonane w 100%. Najwięcej środków 

przeznaczono na delegacje służbowe inspektorów kontroli. Stanowiły one kwotę 87.958 zł.  

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na 20 kontroli kompleksowych, 5 kontroli 

problemowych i 3 kontrole doraźne. Z tego paragrafu realizowano również delegacje 

pozostałych pracowników. Dotyczyły one zwrotu kosztów podróży za udział pracowników   

w  konferencjach  bądź szkoleniach. Wydatkowano na nie 3.023 zł. 

Analizując wydatki realizowane w tym paragrafie stwierdza się, iż na dojazdy do jednostek 

kontrolowanych wykorzystywano samochody będące w ewidencji środków trwałych RIO  

w Opolu. Rozwiązanie to powodowało, iż wydatki ponoszone na realizację zadań kontrolnych 

obciążały inne paragrafy klasyfikacji budżetowej, a mianowicie  § 4210 – zakup materiałów 

 i wyposażenia, w którym klasyfikowano wydatki ponoszone na zakup etyliny i akcesoriów 

do samochodów służbowych, § 4270 – zakup usług remontowych, § 4300 – zakup usług 

pozostałych, w których ewidencjonowano wydatki na naprawy i eksploatację samochodów 

służbowych.  

Do grupy wydatków bieżących należą również wydatki realizowane  w § 4700 – szkolenia 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W okresie sprawozdawczym 

wydatkowano na nie ze środków budżetu Izby 17.778 zł. Kwota wykazana w § 4700  

obejmuje udział pracowników w konferencjach, seminariach bądź innych formach szkolenia, 

natomiast koszty inne związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach np. usługi 

hotelowe bądź gastronomiczne obciążały plan wydatków § 4300. 

 

Omawiając wykonanie planu wydatków należy również zwrócić uwagę na wydatek 

realizowany w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Podstawą realizacji 

tego wydatku był wyrok Sądu Okręgowego w Opolu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych wydany w związku z pozwaniem Izby przez pracownika o dyskryminację 

płacową i zasądzonym odszkodowaniem na Jego rzecz w kwocie 39.380 zł. W sprawie tej 

wniesiono skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przyjął skargę do 

rozpoznania. 

 

 Wydatki należące do grupy wydatków majątkowych zostały wykonane w 100%. 

Realizacja zadań majątkowych była dokonywana w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych i przebiegała zgodnie z harmonogramem wydatków. Z tego paragrafu 

wydatkowano kwotę  76.137 zł  na zakup samochodu osobowego i był to jedyny wydatek 

związany z zakupem środków trwałych. 

 

Odnosząc wykonanie wydatków do planu wydatków wynikającego z układu wykonawczego 

(a więc do kwoty 3.600.000 zł) zauważa się, iż w grupie wydatków bieżących pozostałych 

realizowanych z budżetu Izby pozostała na koniec roku budżetowego niewykonana kwota 

wydatków w wysokości  973 zł. Kwota ta jest pozostałością niewielkich środków w 



poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, które w większości paragrafów  

kształtowały się od 1 zł do 50 zł. Te niewielkie niewykorzystane kwoty wynikały z 

ostatecznego rozliczenia usług związanych z utrzymaniem siedziby lub majątku Izby. Na te 

usługi w miesiącu grudniu  założono kwoty nieco wyższe biorąc pod uwagę rosnące ceny 

bądź zwiększoną, pod koniec roku, ilość zadań merytorycznych, które skutkowały 

podniesieniem opłat za usługi telefoniczne, pocztowe itp. Ostateczne faktury za te usługi 

stanowiły nieco  mniejsze kwoty niż założono. 

Większa kwota niepełnego wykonania planu wydatków dotyczyła § 4210 – zakup materiałów 

i wyposażenia, bo stanowiła wielkość 664 zł. Wynikała ona ze zwrotu w dniu  

31 grudnia 2012 r. pogotowia kasowego pobranego na nieprzewidziane wydatki. Z pogotowia 

kasowego w ostatnich dniach miesiąca grudnia zabezpieczono wydatki dotyczące 

uzupełnienia do pełnego stanu etyliny w samochodach służbowych. Ostatecznie 

inwentaryzacja etyliny wykazała, iż na jej zakup wydatkowano mniejszą kwotę niż zakładano. 

Odnosząc się do pozostałości niewykorzystanej kwoty należy zaznaczyć, iż nie bez znaczenia 

na jej wielkość miały wpływ  „blokady środków” wprowadzane w miesiącu grudniu 2012 r. 

przez Dysponenta części budżetowej. Izba otrzymywała informacje przekazywane pocztą 

elektroniczną o obniżeniu w niektórych dniach grudnia limitów zamówionych środków. 

Pozyskanie zaplanowanych na dany dzień środków wymagało niejednokrotnie przekazania do 

Departamentu Budżetu skanu  faktur, w których określone terminy płatności  potwierdzały 

konieczność przekazania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapotrzebowanych 

środków. Działania te ograniczały realizację zakupów administracyjnych w miesiącu grudniu. 

Podobna sytuacja dotyczyła pochodnych od wynagrodzeń naliczonych od wynagrodzeń 

osobowych wypłaconych w grudniu 2012 r. Do dnia 30 grudnia 2012 r. nie było wiadome, 

czy Izba otrzyma środki na ich uregulowanie, gdyż z informacji przekazanej przez 

Dysponenta części budżetowej  wynikało, że termin uregulowania tych zobowiązań upływa w 

dniu 5 stycznia 2013 r. Bieżące, codzienne monitorowanie systemu elektronicznego „Trezor”, 

w zakresie realizacji budżetu Państwa, prowadzone rozmowy na temat regulowania 

zobowiązań z pracownikiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialnym za 

zatwierdzanie dziennych limitów doprowadziły ostatecznie do uregulowania zobowiązań w 

dniu 31 grudniu 2012 r., a na 2013 r. przeszły tylko te zobowiązania, które przedstawiono w 

powyższej informacji.  

 

W omawianym okresie sprawozdawczym Izba nie prowadziła współfinansowania  

i finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi.  

 

III. Środki pochodzące z rezerwy celowej 

 

W trakcie roku 2012  Izba otrzymywała środki pochodzące z rezerwy celowej utworzonej 

na podstawie art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

o finansach publicznych. Otrzymane środki wynikały z realizacji dochodów budżetowych  

w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej i stanowiły kwotę 200 000 zł. 

Zwiększenie planu wydatków o środki pochodzące z rezerwy celowej w szczegółowości do 

paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w kolumnie 5 załącznika nr 2. 

Natomiast szczegółowe rozliczenie rezerwy celowej przedstawiono w załączniku nr 3  

do niniejszego opracowania. 



Ze środków pochodzących z rezerwy celowej w poszczególnych paragrafach realizowano 

następujące  wydatki: 

§ - 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.844 zł – w kwocie tej uregulowano 

składki emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone (zgodnie z ustawą o systemie 

ubezpieczeń społecznych) od wynagrodzeń wypłaconych wykładowcom. 

§ - 4120 – składki na fundusz pracy – 263 zł – kwota ta została odprowadzona do ZUS  

z tytułu naliczonych składek na fundusz pracy od wypłaconych honorariów. 

§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 27.873 zł – w ramach tej kwoty  wypłacono 

honoraria za przygotowanie i wygłoszenie wykładów. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, 

które podlegały ubezpieczeniu społecznemu, jak również wynagrodzenia zwolnione  

z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. 

§ - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 83.040 zł. W paragrafie tym dokonywano 

zakupów programów komputerowych, sprzętu komputerowego i oprzyrządowania do sprzętu 

technicznego, które wykorzystywano do działalności szkoleniowej. Na tego rodzaju zakupy 

wydatkowano 60.563 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na materiały biurowe, tonery, papier 

kserograficzny i komputerowy ( 11.248 zł) oraz na zakup  publikacji i prenumeratę 

periodyków (11.229 zł).  

§ - 4270 – zakup usług remontowych – 7.500 zł – w kwocie tej realizowano wydatki 

związane z konserwacją sprzętu technicznego wykorzystywanego do działalności 

szkoleniowej ( kserokopiarki, drukarki) .  

§ - 4300 – zakup usług pozostałych – 75.590 zł – największym wydatkiem w tym 

paragrafie, na który wydatkowano środki z rezerwy celowej to wynajem sal wykładowych  

i ośrodka szkoleniowego (65.837 zł). Pozostałe wydatki realizowane z tego paragrafu to 

opłaty dotyczące aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego do działalności 

szkoleniowej (4.998 zł), oraz inne usługi tj. przewóz uczestników szkoleń do sal 

wykładowych i ośrodka szkoleniowego, usługi poligraficzne  (4.755 zł). 

Ze środków rezerwy celowej uregulowano również szkolenia pracowników biorących 

udział w prowadzeniu działalności informacyjnej i szkoleniowej jednostek samorządowych. 

Wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę 3.140 zł i obciążały §  4700 - szkolenia pracowników 

niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 

Poniesiono także wydatki należące do § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej -  w kwocie 550 zł, które dotyczyły rozmów telefonicznych związanych 

z obsługą działalności szkoleniowej.  

 

Środki pozyskane przez Izbę, w ramach rezerwy celowej, na prowadzenie działalności 

szkoleniowej zostały wykorzystane w 99,90%. Niewykorzystana kwota rezerwy celowej  

w 2012 r. stanowiła wielkość 200 zł. Pozostałość ta wynikała z określenia honorarium dla 

wykładowcy na niższym poziomie niż pierwotnie planowano. 

 

IV. Zobowiązania 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Rb–28 – roczne sprawozdanie  

z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2012 r. – wykazano zobowiązania w 

łącznej kwocie 207.741 zł. Na kwotę tą złożyły się: dodatkowe wynagrodzenie roczne 

naliczone za 2012 r. w kwocie 173.467 zł, pochodne od naliczonego dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w wysokości 32.992 zł (§ 4110 – 29.663 zł, § 4120 – 3.329 zł) oraz 



usługi związane z utrzymaniem siedziby za miesiąc grudzień 2012 r. w łącznej kwocie 

1.282 zł (§ 4300 i § 4370).  Zobowiązania te były zobowiązaniami niewymagalnymi. 

 

 Podsumowując realizację wydatków budżetowych za 2012 r. należy stwierdzić,  

iż przebiegała ona zgodnie z planem i harmonogramem wydatków. Realizacja budżetu 

odzwierciedla wykonanie wszystkich zadań określonych w ramowym planie pracy oraz 

zadań, które pojawiły się jako dodatkowe w trakcie roku budżetowego. W pierwszych 

miesiącach omawianego okresu sprawozdawczego realizowano wydatki bieżące związane z 

wykonywaniem zadań merytorycznych. Dokonano zatem analizy potrzeb w zakresie 

doposażenia pracowników w niezbędny sprzęt, artykuły, fachową literaturę, które stanowiły 

podstawę wydatkowania środków budżetowych. Zwrócono szczególną uwagę  na jakość 

sprzętu technicznego Izby. Analiza dokonana w tym zakresie wykazała konieczność wymiany 

części składowych przede wszystkim w kserokopiarkach, co miało znaczenie na podniesienie 

jakości materiałów szkoleniowych, jak również w wykonywaniu bieżącej pracy. Zwrócono 

również uwagę na warunki pracy pod względem przepisów BHP. Przeglądy techniczne 

siedziby i pomieszczeń biurowych spowodowały konieczność przeprowadzenia konserwacji  

i drobnych napraw oraz remontów w pomieszczeniach biurowych. Skutkowało to 

wydatkowaniem środków finansowych, a także podniosło parametry techniczne sprzętu, 

poprawiło estetykę pomieszczeń i zapewniło lepsze warunki pracy. 

 Zadbano także o rozwój pracowników kierując i dając możliwość skorzystania z 

różnych szkoleń, seminariów, konferencji. Zaopatrzono pracowników w niezbędne do pracy  

materiały, a mianowicie specjalistyczne oprogramowanie i fachową literaturę.  

W zakresie wydatków majątkowych zakup samochodu osobowego miał szczególne znaczenie 

dla pracowników Wydziału kontroli w wykonywaniu zadań służbowych. Przede wszystkim w 

sytuacji likwidowania połączeń komunikacyjnych publicznymi środkami, korzystanie z 

samochodów służbowych wpływało na poprawę warunków pracy, a  głównie na skrócenie 

czasu podróży i umożliwiało efektywnie wykonywać zadania służbowe. Z tego rozwiązania 

korzystali również inni pracownicy udający się w ramach obowiązków służbowych na 

seminaria, konferencje. Łączenie niejednokrotnie wyjazdów służbowych i pełne 

wykorzystanie miejsc w samochodach służbowych było bardziej opłacalne niż korzystanie z 

komunikacji publicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Dochody budżetowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

Załącznik Nr 
1. w złotych 

    

L.p. Wyszczególnienie 

2012 
5:4 

Plan Wykonanie 

  % 

1 2 3 4 5 

  Część 80 - regionalne izby obrachunkowe 212 000 266 180 125,56 

1 Dział 750 - Administracja publiczna 212 000 266 180 125,56 

1.1 Rozdział 75015 - regionalne izby obrachunkowe 12 000 10 870 90,58 

1.1.1. Paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat 12 000 10 869 90,58 

1.1.2. Paragraf 0920 - pozostałe odsetki   1   

2.  Dział 750 - administracja publiczna 200 000 255 310 127,66 

2.1 
Rozdział 75093 - Dochody PJB uzyskane z tyt. przyjęcia  
zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku 
dochodów własnych 200 000 255 310 127,66 

2.1.1. Paragraf 0830 - wpływy z różnych usług 200 000 255 310 127,66 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Wykonanie planu wydatków ogółem za  2012 r. 

    

Załącznik 
nr                 2     

 

 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

      
 w złotych  

 

 
§ 

Wyszczególnienie 

Plan wg 
Zmiana 
planu 

Zmiany zewnętrzne Wewnętrzne zmiany 

Plan po 
zmianie 

 Wykonanie 
wydatków 

2012  

Wskaźnik 
wykonania 
do planu 

zm 

ustawy 
budżetowej 

o środki z 
rezerwy 

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 

2012 
rezerwy 
celowej 

                      

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (11:10) 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń           39 400 39 400              39 380     99,95 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 208 000       29 106   2 178 894         2 178 889     100,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 000       14 894   170 106            170 105     100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 389 000 1 844     6 900   383 944            383 921     99,99 

4120 Składki na fundusz pracy 55 000 263     10 000   45 263              45 253     99,98 

4140 Wpłart na PFRON           44 000 44 000              43 991     99,98 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 272 000 28 073     1 060   299 013            298 806     99,93 

4210 Zakup materiałów i usług 66 000 83 040       53 014 202 054            201 390     99,67 

4260 Zakup energii 34 000         206 34 206              34 198     99,98 

4270 Zakup usług remontowych 25 000 7 500       1 950 34 450              34 449     100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000         175 2 175                2 175     100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 40 000 75 590       24 290 139 880            139 824     99,96 

4350 Zakup usług dostępu do sieci nternet 3 000       25   2 975                2 974     99,97 

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef.komórkowej 3 000       1 822   1 178                1 177     99,92 

4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef.stacjon. 9 000 550     1 766   7 784                7 783     99,99 

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

4400 Opłaty za admin. i czynsze za bud., lokale i pom.gar. 4 000       1 940   2 060                2 058     99,88 

4410 Podróże służbowe krajowe 168 000       77 000   91 000              90 981     99,98 

4430 Różne opłaty i składki 5 000         984 5 984                5 984     100,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. 52 000       2 846   49 154              49 154     100,00 



4480 Podatek od nieruchomości 5 000       1 220   3 780                3 778     99,95 

4510 Opłaty  na rzecz budżetu państwa 6 000       980   5 020                5 017     99,93 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu sł.cyw. 28 000 3 140     10 222   20 918              20 918     100,00 

  Razem wydatki bieżące 3 560 000 200 000 0 0 160 781 164 019 3 763 238         3 762 205     99,97 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             0                      -       0,00 

6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 40 000     39 375 3 238   76 137              76 137     100,00 

  Razem wydatki majątkowe 40 000 0 0 39 375 3 238 0 76 137              76 137     100,00 

  OGÓŁEM  WYDATKI 3 600 000 200 000 0 39 375 164 019 164 019 3 839 375         3 838 342     99,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja 

o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej poz. 57 budżetu państwa 

za 2012 rok 

 
część 80 dział 750 – Administracja publiczna rozdział 75015 – regionalne izby obrachunkowe    Załącznik nr 3 

Data 

decyzji 

MF 

Nr decyzji MF Dział Rozdział Kwota 

przyznan

ych 

środków 

Kwota przyznana (§§) Kwota wykorzystana (§§) Kwota 

niewyk

o-

rzystan

a (§) 

4110 4120 4170 4210 4270 4300            4370 4700 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4370 4700 4170 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
11.04.201

2 
FS/4135/1/80/KCL/2012 750 75015 58.940   6.850 30.000 2.000 20.090     6.850 30.000 2.000 20.090    

14.06.201
2 

FS3/4135/4/80/KCL/2012/34

71 
750 75015 57.050   8.000 20.000 5.500 22.000 550 1.000   8.000 20.000 5.500 22.000 550 1.000  

30.08.201
2 

MF/FS03/0028969 

750 75015 13.500    10.000  3.500      10.000  3.500    

14.09.201
2 

MF/FS03/003331 

750 75015 4.480   2.000 2.480       2.000 2.480      

15.10.201
2 

MF/FS03/004824 

750 75015 66.030 1.844 263 11.223 20.560  30.000  2.140 1.844 263 11.023 20.560  30.000  2.140 200 

RAZEM: 200.000 1.844 263 28.073 83.040 7.500 75.590 550 3.140 1.844 263 27.873 83.040 7.500 75.590 550 3.140 200 

 

        

 

 

 


