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Załącznik 

do uchwały nr 11/18/2022 

Kolegium RIO w Opolu 

z dnia 22 marca 2022 r. 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2021 rok 

 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

w Opolu opracowano na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

nr DB-B-0371-4-1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. Zgodnie z jego treścią w niniejszej informacji 

przedstawiono: 

 

− wykonanie dochodów budżetowych wg poszczególnych źródeł, z jednoczesnym 

porównaniem do wykonania 2020 r. i do planu określonego na 2021 r. oraz 

wskazano przyczyny powstawania różnic między planem a wykonaniem, 

− syntetyczną analizę zaległych należności budżetowych wg stanu na koniec 2021 r., 

w odniesieniu do stanu na koniec 2020 r.,  

− wykonanie planu wydatków w układzie ustawy budżetowej na 2021 r., 

− syntetyczny opis dokonanych istotnych zmian (zmniejszeń i zwiększeń) w planie 

wydatków, 

− realizację zadań i osiągnięte cele, z wyszczególnieniem kwot i zadań realizowanych 

w ramach środków przyznanych i wykorzystanych w 2021 r., omówiono także  

przyczyny powstania różnic między planem a wykonaniem,  

− realizację wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, a 

także faktycznego zatrudnienia, 

− realizację pozostałych wydatków bieżących w kontekście zrealizowanych zadań  

i osiągniętych celów,  

− zaciągnięte zobowiązania z podaniem ich kwot, rodzajów i tytułów ich powstania. 

− realizację wydatków majątkowych. 

 

I. Wstęp 

 

Realizacja planu finansowego w 2021 roku  w zakresie wydatków, zdeterminowana 

została wciąż obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 

marca 2020 roku. Przepisy powołanego rozporządzenia oraz inne przepisy wykonawcze 

wprowadziły szereg ograniczeń dotyczących funkcjonowania instytucji, przemieszczania się 

osób itp., co znalazło swoje odzwierciedlenie w zrealizowanych wydatkach rzeczowych 

związanych z prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową działalnością kontrolną 

i szkoleniową.  

 

W okresie sprawozdawczym Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zrealizowała 

wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące, stałe – związane z zatrudnieniem oraz 

funkcjonowaniem jednostki, wydatki o charakterze incydentalnym (wypłata odprawy 
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pośmiertnej) oraz wydatki wynikające z przyznania jednostce dodatkowego Funduszu 

Motywacyjnego wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie 

ustawy budżetowej na rok 2021. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 października 2021 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 

rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część środków 

funduszu motywacyjnego została przez jednostkę ujęta w wykazie wydatków, które nie 

wygasają z upływem 2021 r. Utworzenie w budżecie wydatków niewygasających przełożyło 

się na ogólny poziom wykonania planu wydatków w 2021 roku. 

 

Realizacja planu dochodów w okresie sprawozdawczym, który ustalono na ostrożnym 

poziomie, przebiegała natomiast bez większych zakłóceń. Przełożyło się to na przekroczenie 

planu dochodów. 

 

Informacja  z wykonania budżetu za 2021 rok, jak przedstawiono w dalszej części 

opracowania wskazuje, że realizacja dochodów budżetowych, jak i wydatków budżetowych w 

ww. okresie przy niesprzyjających okolicznościach mimo wszystko przebiegała prawidłowo. 

Nabyte doświadczenia z 2020 roku oraz dostosowanie organizacji pracy w jednostce do 

nowych warunków pozwoliło na wykonywanie zadań ustawowych bez dużych trudności, 

które występowały w roku poprzednim. 

 

II. Wykonanie dochodów budżetowych 

 

Plan dochodów budżetowych ustalony w łącznej wysokości 56 tys. zł,  na dzień 

31 grudnia 2021 r. zrealizowano na poziomie 178,5% co stanowi kwotę 100 tys. zł. Wyższy 

poziom realizacji wynika przede wszystkim z uzyskanych dochodów z działalności 

szkoleniowej. Pozostałe dochody pozyskane dotyczyły działalności związanej z 

prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 

rozliczeń z roku 2020. 

Dochody zrealizowano w następujących źródłach: 

 

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – założony plan w wysokości 6 tys. zł, zrealizowano w 

kwocie 8 tys. zł, co stanowi 133,4% założeń. Zrealizowane dochody dotyczą kosztów 

postępowań, uzyskanych od 20 osób, które uczestniczyły w postępowaniach Regionalnej 

Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wyższe 

wpływy wynikają z intensyfikacji prac komisji, która od II półrocza 2020 r. wznowiła 

działalność po wcześniejszym zawieszeniu prowadzonych postępowań w wyniku 

wprowadzonych na terenie całego kraju obostrzeń sanitarnych w związku ze wzrostem 

zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zwiększenie tempa prac podyktowane zostało również 

terminem zakończenia kadencji członków Regionalnej Komisji Orzekającej, który przypadał 

na 7 września w 2021 roku. W okresie październik-grudzień 2021 r. nie prowadzono żadnych 

postępowań, gdyż w tym czasie prowadzone były czynności zmierzające do powołania 

członków nowej RKO. 

 

W ramach  omawianego źródła dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły 

należności w wysokości 729,58 zł stanowiące w całości zaległości z tytułu dochodów 

budżetowych, a które dotyczą nieuregulowanych w określonym terminie kosztów 

postępowania przez dwóch obwinionych (dotyczy spraw z 2018 roku oraz z 2021 roku). W 

stosunku do jednej z tych osób wystawiono tytuł wykonawczy, na podstawie którego 
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aktualnie prowadzona jest egzekucja administracyjna przez właściwy dla miejsca 

zamieszkania obwinionego urząd skarbowy. Należy również podkreślić, iż Izba nie ma 

wpływu na realizację dochodów budżetowych określonych w tym paragrafie. Wielkość 

dochodów z tego tytułu zależy od liczby wniosków o ukaranie skierowanych do Regionalnej 

Komisji Orzekającej i od liczby osób obciążonych kosztami postępowania za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych.  

 

- § 0830 – wpływy z różnych usług – przyjęty na 2021 rok plan dochodów w kwocie 56 tys. 

zł zrealizowano  w wysokości 89 tys. zł, co stanowi 178% założeń. Wpływy z tego źródła 

związane są tylko z prowadzoną przez Izbę działalnością szkoleniową dla jednostek sektora 

finansów publicznych. Podstawą planowania dochodów budżetowych w 2021 r. był ramowy 

plan szkoleń, który zakładał przewidywaną liczbę i tematykę szkoleń.  

 

W związku z koniecznością respektowania wprowadzonych obostrzeń sanitarnych m.in. 

w zakresie organizacji spotkań, od 2020 roku Izba zmieniła formę prowadzonej działalności 

szkoleniowej ze stacjonarnej w formę zdalną. Z uwagi na fakt, że szkolenia on-line są 

ograniczone liczbą uczestników, przyjęty na 2021 rok plan działalności założył jedynie cztery 

spotkania. Z uwagi na spore zainteresowanie organizowanymi przez Izbę szkoleniami, dwa 

spotkania postanowiono zorganizować w cyklu dwudniowych szkoleń, stąd też wpływy 

dochodów z tego źródła znacznie się zwiększyły. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia 

z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych w jednostkach samorządu terytorialnego i w ich 

jednostkach organizacyjnych za 2020 r. oraz z zakresu nowej ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W październiku przeprowadzono stacjonarne szkolenie (dwudniowe) z zakresu 

uchwalania budżetów na 2022 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianym źródle 

dochodów nie wystąpiły należności. 

 

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z tego źródła dotyczą 

sprzedaży zużytego wyposażenia jednostki, które nie nadawało się do dalszego użytkowania. 

Po dokonanej ocenie komisji likwidacyjnej oraz przeprowadzonej wycenie, stary sprzęt (2 

laptopy z 2011 roku oraz 1 projektor z 2006 roku) sprzedano pracownikom jednostki. Łączne 

dochody z tego źródła wyniosły 0,7 tys. zł. 

 

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowane w ramach źródła 

dochody dotyczą zapłaty w styczniu br. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu 

za partycypację w kosztach eksploatacji budynku za 2020 r.  dokonanej na podstawie 

rachunku wystawionego przez Izbę w grudniu 2020 r. oraz z tytułu nadpłaconych składek 

ZUS (pracownika) za 2020 rok. 

 

Wszystkie dochody budżetowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym  

odprowadzane były na centralny rachunek bieżący budżetu państwa z zachowaniem terminów 

wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r.  w sprawie 

szczegółowego wykonywania budżetu państwa. Realizację dochodów przedstawiono w 

załączniku nr 1 do niniejszego opracowania, a dane w nim wykazane są zgodne ze 

sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych Rb 27. 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zaniechania poboru należności 

budżetowych jak też rozłożenia płatności dochodów budżetowych na raty. Na koniec 2021 

roku, w związku z  uchylonym przez GKO postanowieniem dot. kosztów postępowania 

(sprawa z 2018 roku) w związku z art. 167 ust. 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych dokonano odpisania należności w wysokości 316,18 zł. 
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Na dzień 31.12.2021 roku łączne należności wymagalne z tytułu dochodów 

budżetowych wyniosły jedynie 729,58 zł i dotyczyły § 0690 – wpływy z różnych opłat. 

Należności dotyczyły zaległości we wpłatach (od dwóch osób) z tytułu zwrotu kosztów 

postępowania orzeczone przez Regionalną Komisję Orzekającą za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. W odniesieniu do roku poprzedniego, kwota zaległości wykazuje 

nieznaczny wzrost w związku z podwyższeniem kwoty kosztów postępowania. Liczba spraw 

natomiast pozostała bez zmian (2 należności). 

 

III. Wykonanie planu wydatków 

3.1. Plan wydatków i jego zmiany 

Przyjęty pierwotnie na 2021 rok łączny plan wydatków w wysokości 4 479 tys. zł, po 

nowelizacji budżetu państwa w październiku 2021 roku ustalony został w kwocie 4 672 tys. 

zł. W wyniku szeregu zmian w trakcie roku plan wydatków ustalony został ostatecznie w 

wysokości 4 767 tys. zł. Łącznie wydatki zrealizowano w wysokości 4 590,05 tys. zł, co 

stanowi 96,3% założeń. Uwzględniając fakt, że część niezrealizowanych wydatków stanowią 

wydatki niewygasające 2021 roku (174,34 tys. zł), to należy przyjąć, że łączny plan 

wydatków wykonano na poziomie 99,94%. 

Zrealizowane wydatki ogółem w odniesieniu do 2020 roku są wyższe o 3,79%, co 

stanowi kwotę 167,76 tys. zł. Na wyższe wydatki składają się: kwota poniesionych wydatków 

na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki majątkowe. 

Realizacja wydatków 2021 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, podobnie 

jak w 2020 roku w całości zdeterminowana została obowiązywaniem na terenie kraju stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonym przez Ministra 

Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 roku.  

Łączne wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym są wyższe o 96,6 tys. 

zł od wydatków z 2020 r., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykazały wzrost na 

poziomie 3,59 p.p. co stanowi kwotę 120,55 tys. zł, a pozostałe wydatki bieżące są niższe 

o 24,49 tys. zł i kształtują się na poziomie 97,52% wydatków z roku 2020.  

Z kolei wydatki majątkowe są wyższe od tych poniesionych w 2020 r. o 71,71  tys. zł, 

co przekłada się na wzrost tej kategorii wydatków o 99,17 p.p. 

Podstawą gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w zakresie 

wydatków budżetowych był plan finansowy na 2021 rok, który opracowano na podstawie 

ostatecznych wielkości wskazanych w piśmie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Nr DB-B-0334-21-2/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku. 

Plan wydatków na 2021 r. opracowano w szczególności na podstawie zadań ujętych w 

rocznym ramowym planie pracy w zakresie prowadzonej przez Izbę działalności kontrolnej, 

nadzorczej, informacyjnej i szkoleniowej. Ich realizacja wiąże się z zabezpieczeniem środków 

na: delegacje inspektorów kontroli, prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego 

Izby, (co oznacza sprawne działanie systemu sieciowego, weryfikację oprogramowania, 

wymianę najstarszego sprzętu komputerowego, zakup nowych wersji oprogramowania itp.), 

organizację szkoleń dla pracowników jednostek samorządowych, a także podnoszenie 

kwalifikacji pracowników RIO w Opolu poprzez zapewnienie im możliwości udziału w 
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szkoleniach, naradach, konferencjach, wymiany doświadczeń oraz dostępu do literatury 

przedmiotowej i orzecznictwa. Planowane wydatki bieżące zdeterminowały przede 

wszystkim tzw. wydatki sztywne, tj. zawarte umowy (o pracę, na realizację usług 

zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki),  decyzje administracyjne regulujące 

opłaty związane z utrzymaniem siedziby (opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości), 

opłaty związane z przeglądami technicznymi budynku (wynikające z prawa budowlanego 

i przepisów BHP). Pozostałe wydatki bieżące wynikają z zaspakajania potrzeb związanych z 

funkcjonowaniem stanowisk pracy oraz z realizacją zadań merytorycznych wydziałów 

jednostki. 

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok jednostka nie planowała wydatków 

majątkowych, co wynikało bezpośrednio z opracowanych wcześniej planów rzeczowych na 

lata 2021-2023, które były podstawą do opracowania planu wydatków w tym zakresie. 

Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonano w trakcie roku dwukrotnie: pod koniec 

III kwartału 2021 r., gdzie plan wydatków majątkowych został zwiększony w drodze 

przesunięcia środków z budżetu innych izb na potrzeby zakupu i wdrożenia systemu e-Nadzór 

oraz na początku IV kwartału 2021 r., gdzie powstałe na działalności bieżącej oszczędności, 

na wniosek Prezesa RIO w Opolu, zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego na 

potrzeby bieżącej obsługi jednostki. 

W 2021 r. zostało dokonanych łącznie 13 zmian w planie wydatków. Zmiany dokonane 

były przez Dysponenta części budżetowej na wniosek Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu (12 zmian) oraz w związku z nowelizacją budżetu państwa przez 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (1 zmiana).   

Dokonane w 2021 r. zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków jednostki 

prezentuje poniższe zestawienie: 

Lp Wyszczególnienie Data 
Zmiany w planie wydatków 

Zmniejszenia Zwiększenia 
1 2 3 4 5 

1 80.3122.2.9.2021.ZW 29.03.2021                             20 000,00                                 20 000,00     

2 80.3122.2.20.2021.ZW 28.05.2021                             81 084,00                                 81 084,00     

3 80.3122.2.32.2021.ZW 26.07.2021                                            -                                   65 000,00     

4 80.3122.2.38.2021.ZW 26.08.2021                             61 000,00                                 61 000,00     

5 80.3122.2.42.2021.ZW 13.09.2021                           100 000,00                               100 000,00     

6 80.3122.2.50.2021.ZW 29.09.2021                               2 000,00                                   2 000,00     

7 80.3122.2.60.2021.ZW 20.10.2021                                            -                                   50 000,00     

8 MF/BP6.4143.18.2.2021.ZUB 25.10.2021                                            -                                 193 000,00     

9 80.3122.2.75.2021.ZW 15.11.2021                             20 000,00                                                -       

10 80.3122.2.82.2021.ZW 19.11.2021                             38 372,00                                 38 372,00     

11 80.3122.2.103.2021.ZW 21.12.2021                               9 730,00                                   9 730,00     

12 80.3122.2.120.2021.ZW 28.12.2021                               8 641,00                                   8 641,00     

13 80.3122.2.129.2021.ZW 30.12.2021                                  180,00                                      180,00     

  RAZEM ZMIANY                             341 007,00                               629 007,00     

 

W trakcie roku dokonywane były również zmiany polegające na przesunięciach 

w ramach przyjętego planu finansowego na 2021 rok. Najważniejsze z nich polegały m.in. na: 
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- przeniesieniu środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na zabezpieczenie wpłat na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z wytycznymi 

przekazanymi przez Dysponenta części budżetowej do opracowania planu wydatków wpłaty 

na PFRON 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. Zmiany były dokonywane poprzez zmniejszenie planu wydatków w 

paragrafie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników z równoczesnym zwiększeniem 

planu wydatków w § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

- przeniesieniu niewykorzystanych środków z § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne  do 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 

- zwiększeniu planu § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wpłatę 

odprawy pośmiertnej w związku ze śmiercią etatowego członka kolegium, która nastąpiła w 

czasie trwania stosunku pracy, 

- zwiększeniu planu § 4000  w grupie wydatków bieżących na zabezpieczenie wydatków na 

zakup systemu informacji prawnej, 

- zwiększeniu planu na zakup usług remontowych - § 4270 - na zabezpieczenie wydatków na 

naprawy samochodów służbowych oraz urządzeń biurowych w jednostce, 

- zwiększeniu planu wydatków majątkowych na kwotę 100 tys. zł na zakup samochodu 

służbowego na potrzeby działalności jednostki.  

Zabezpieczenie wydatków (pozostałych bieżących oraz majątkowych) możliwe było dzięki 

oszczędnościom powstałym w paragrafach:   

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - w związku z wakatem na stanowisku pozaetatowego 

członka Kolegium RIO w Opolu oraz zakończeniem we wrześniu kadencji RKO (nowa 

komisja została powołana pod koniec 2021 roku). 

- § 4410  podróże służbowe krajowe – z uwagi na zmianę organizacji pracy Wydziału 

Kontroli Gospodarki Finansowej w okresie panującej pandemii, gdzie większość czynności 

kontrolnych realizowano w formie zdalnej, 

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z aktualizacją 

rocznego odpisu na ZFŚS do rzeczywistego stanu zatrudnienia w 2021 roku,  

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, z uwagi na 

ograniczenie organizacji szkoleń w formie stacjonarnej oraz rezygnację z organizacji 

szkolenia wewnętrznego pracowników Izby, 

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z niższymi 

wpłatami wnoszonymi przez jednostkę z uwagi na małą liczbę osób, które przystąpiły do 

pracowniczych planów kapitałowych, 

- z pozostałości środków na paragrafach 3020, 4430, 4480, 4510, które powstały po 

rozliczeniu wydatków 2021 roku. 
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W 2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu został także zwiększony 

plan wydatków o 65 tys. zł. Zwiększenie zostało dokonane w lipcu 2021 r. na wniosek 

Prezesa RIO w Opolu oraz Przewodniczącego KRRIO i wstępnie dotyczyło  § 4000 grupy 

wydatków bieżących. Środki pochodzące z oszczędności ze środków innych regionalnych izb 

przeznaczone zostały na  sfinansowanie zakupu i wdrożenie systemu e-Nadzór na potrzeby 

elektronicznego obiegu dokumentacji w ramach prowadzonej działalności nadzorczej.  

W związku z faktem, że zakup oprogramowania wraz z jego wdrożeniem stanowił wartość 

niematerialną i prawną o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne 

było dokonanie kolejnej zmiany w planie polegającej na przeniesieniu części środków z 

§ 4000 - grupa wydatków bieżących na wydatki majątkowe (46 tys. zł).  

 Kolejne zwiększenie planu wydatków jednostki w wysokości w łącznej wysokości 

30 tys. zł zostało dokonane w październiku 2021 roku (skorygowane w listopadzie 2021 

roku). Na wniosek Prezesa RIO w Opolu z planu finansowego RIO w Łodzi zostały 

przydzielone jednostce środki na pokrycie wydatków na podróże służbowe krajowe 

wynikające z uczestnictwa Prezesa RIO w Opolu jako członka Prezydium Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych w konferencjach, posiedzeniach komisji sejmowych 

i senackich, spotkaniach i szkoleniach oraz na zakup materiałów biurowych i usług w 

związku z obsługą działalności  KRRIO przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

W okresie sprawozdawczym, w związku z dokonaną nowelizacją budżetu państwa na 

2021 rok, w dniu 27 października 2021 roku plan wydatków Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu został zwiększony o łączną kwotę 193 tys. zł z przeznaczeniem na 

wypłatę dla pracowników dodatkowego funduszu motywacyjnego. Przyznane jednostce 

środki zwiększyły plan w paragrafach:  

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -                   162 tys. zł,  

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -                            27 tys. zł, 

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -       4 tys. zł. 

 

Fundusz motywacyjny został utworzony przez dysponenta wyższego szczebla 

w wysokości 6% planowanych dla jednostki na rok 2021 wynagrodzeń osobowych. Zgodnie 

z  wytycznymi  dodatek motywacyjny ma być przyznany w szczególności za duże 

zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy 

- w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. W ramach przyznanego na 

ten cel planu, zgodnie z możliwością wskazaną przez ustawodawcę w zakresie wykorzystania 

środków w kolejnym roku budżetowym, wystąpiono z wnioskiem o ustanowienie wydatków, 

które nie wygasają w 2021 roku. Ustanowiony w tym trybie limit wydatków w łącznej 

wysokości 174,34 tys. zł zostanie zrealizowany do końca listopada 2022 roku.     

 

Omówienie wydatków w tym zakresie zostało przedstawione w dalszej części 

opracowania. 
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Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków przedstawiono w tabeli: 

 

Lp. 
 

§ 
Wyszczególnienie 

  2021      

 Ustawa 

budżetowa              

(po nowelizacji)  

 zmniejszenia   zwiększenia  
 Plan po 

zmianach  
 

1 2 3 4  5  6 7  

1   Wydatki ogółem w tym:             4 672,00                     341,01     
            

436,01     
         4 767,00      

2   
Część 80 - Regionalne Izby 

Obrachunkowe 
            4 672,00                     341,01     

            

436,01     
         4 767,00      

3   Dział 750 - Administracja publiczna              4 672,00                     341,01     
            

436,01     
         4 767,00      

4   
Rozdział 75015 - Regionalne Izby 

Obrachunkowe 
            4 672,00                     341,01     

            

436,01     
         4 767,00      

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników              2 870,00                        34,75                  36,08                2 871,34      

6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 236,00                        36,08                        -                     199,92      

7   Razem wynagrodzenia             3 106,00                       70,83                  36,08              3 071,25      

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                513,00                          0,09                    1,60                   514,51      

9 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
                 78,00                         6,20                        -                       71,80      

10   Razem pochodne od wynagrodzeń                 591,00                          6,29                    1,60                 586,31      

11   
Razem wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi 
            3 697,00                       77,13                  37,68              3 657,56      

12 3020 
Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 
                   9,00                         4,80                  45,00                     49,20      

13 4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
                         -                                -                    34,75                     34,75      

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                300,00                       26,00                    1,54                   275,54      

15 4000 Grupa wydatków bieżących                 404,00                     123,20               152,26                 433,05      

16 4270 Zakup usług remontowych                  15,00                              -                      6,60                     21,60      

17 4410 Podróże służbowe krajowe                  75,00                       44,79                    5,00                     35,21      

18 4430 Różne opłaty i składki                  16,00                         0,21                    2,00                     17,79      

19 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
                 69,00                         4,47                        -                     64,53      

20 4480 Podatek od nieruchomości                     7,00                          2,62                         -                         4,39      

21 4510 Opłaty  na rzecz budżetu państwa                    6,00                         0,98                         -                         5,02      

22 4520 Opłaty  na rzecz budżetów j.s.t.                    5,00                         2,41                         -                         2,59      

23  4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
                 40,00                        27,84                    5,00                     17,16      

24 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
                 29,00                       24,57                    0,18                       4,62      

25   Razem pozostałe wydatki                 975,00                     261,89                252,32                 965,43      

26   Ogółem wydatki bieżące             4 672,00                     339,02                290,01              4 622,99      

27 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
                         -       

                      

1,99     

              

146,00     
              144,01      

28   Razem wydatki majątkowe                          -                            1,99                146,00                 144,01      

29   OGÓŁEM  WYDATKI             4 672,00                     341,01                436,01              4 767,00      

 

 

3.2. Realizacja planu wydatków 

 Łączny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalony  w wyniku szeregu zmian 

w wysokości 4 767  tys. zł wykonano w kwocie  4 590,05 tys. zł, co stanowi 96,29% założeń.  
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W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, gdzie wysokość wydatków 

wyniosła  4 422,29 tys. zł, wydatki 2021 roku są wyższe o 167,76 tys. zł, co przekłada się na 

dodatnią dynamikę wzrostu w wysokości 103,8%. 

Wydatki bieżące ogółem w 2021 r. zostały wykonane w kwocie  4 446,04 tys. zł, co 

stanowi 92,2% planu ustalonego w wysokości 4 622,99 tys. zł, natomiast plan wydatków 

majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie  144,01 tys. zł, co stanowi 100% założeń. 

 

Struktura zrealizowanych wydatków w 2021 roku kształtuje się odpowiednio: 

- wydatki bieżące –  96,9%  

- wydatki majątkowe –   3,1%  

 

Jak wspomniano na wstępie, realizacja wydatków w 2021 roku w Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu przebiegała w okolicznościach obowiązywania na terenie kraju 

stanu pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonym przez 

Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 roku. Wprowadzone ograniczenia 

i   obostrzenia od 2020 roku zmieniły organizację pracy jednostki, co przełożyło się na 

wydatkowanie zaplanowanych w 2021 roku środków. W okresie sprawozdawczym 

Regionalna Izba Obrachunkowa podobnie jak w roku ubiegłym ograniczyła działalność 

szkoleniową, a ta która była prowadzona w większości realizowana była w formie zdalnej. 

Zrezygnowano także z realizacji szkoleń dla pracowników własnych. Kontynuowano 

prowadzenie czynności kontrolnych w formie zdalnej, ograniczając osobiste wizyty w 

jednostkach kontrolowanych do niezbędnego minimum. Również w siedzibie jednostki 

umożliwiono pracownikom pracę zdalną, a większość spraw związanych z działalnością 

nadzorczą i opiniodawczą realizowano w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału e-

PUAP.  

 

Większość zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków dotyczyła 

wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Izby. Pozostałe wydatki dotyczyły: 

utrzymania budynku, w którym mieści się siedziba Izby, utrzymania mienia jednostki oraz 

jego ubezpieczenia, przeglądów i napraw urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych.  

Z uwagi na fakt, że wydatki na zakup sprzętu związane z dostosowaniem funkcjonowania 

jednostki do pracy zdalnej zostały poniesione już 2020 roku, w okresie sprawozdawczym 

poniesiono wydatki na niezbędne usługi dostępu do platform do webinariów 

i wideokonferencji. Ponadto dokonywano zakupów materiałów biurowych 

i eksploatacyjnych, a dla przeciwdziałania zagrożeniom zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pracowników, podobnie jak w roku 

ubiegłym zakupiono m.in. środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej. 

 

Należy nadmienić, że w 2021 roku jednostka prowadziła czynności zmierzające do 

uzupełnienia składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Wakat na 

stanowisku pozaetatowego członka Kolegium powstał w dniu 15 kwietnia w związku ze 

zmianą charakteru członkostwa w kolegium z pozaetatowego  na etatowy. Na powstały wakat 

ogłoszono konkurs (dwukrotnie), który ostatecznie został rozstrzygnięty w lutym 2022 roku. 

Kolejny wakat, powstał w dniu 22 maja 2021 roku na stanowisku etatowego członka 

Kolegium RIO w Opolu w związku ze śmiercią długoletniego pracownika Izby. Po 

rozstrzygniętym postępowaniu konkursowym (ogłoszonym w dniu 18 czerwca 2021 roku), na 

powstały wakat w dniu 1 lutego 2022 roku został powołany etatowy członek Kolegium. 
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Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawia się 

następująco: 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w § 3020 – wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń i wykonano je w wysokości 49,2 tys. zł tj. w 100% przyjętego 

planu. Wydatkowanie środków w tym paragrafie wynikało przede wszystkim z konieczności 

uregulowania zobowiązań wobec osób uprawnionych z tytułu odprawy pośmiertnej w 

związku ze śmiercią etatowego członka kolegium, która nastąpiła w czasie trwania stosunku 

pracy. Odprawa pośmiertna została ustalona w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia, w 

związku z faktem przepracowania przez pracownika w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Opolu ponad 15 lat. Wypłata odprawy pośmiertnej wynika z art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy. Pozostałe wydatki w ramach paragrafu wynikają w szczególności z 

przepisów BHP i uregulowań wewnętrznych wydanych na podstawie przepisów BHP 

(dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy monitorach 

ekranowych w wysokości 20% płacy minimalnej). W okresie sprawozdawczym wypłacono 

pracownikom z tego tytułu 7 świadczeń.  

 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane były w § 4010 – wynagrodzenia 

osobowe pracowników i § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz  

w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 – składki na fundusz pracy. 

 

W związku z ustanowieniem w ramach tego limitu planu wydatków, które nie wygasają 

z upływem 2021 roku, wydatki należące do grupy wynagrodzeń zrealizowano łącznie w 

95,2% w odniesieniu do planu. Poniesione wydatki na wynagrodzenia w 2021 r. stanowiły 

kwotę   2 724,94 tys. zł, natomiast w 2020 r. –  2 633,82 tys. zł, co oznacza wzrost o kwotę 

91,11 tys. zł (103,5%). 

 

Część planu została przeznaczona na wynagrodzenia dla etatowych członków kolegium, 

a pozostała kwota została poniesiona na nagrody jubileuszowe, zmianę wynagrodzeń 

niektórych pracowników jednostki, którym wygasały umowy na czas określony oraz 

ekwiwalent za niewykorzystany urlop za lata 2020-2021 (zmarłego pracownika - w wys. 

10,3 tys. zł). W 2021 roku nie wypłacono odpraw emerytalnych. 

 

W ramach  limitu określonego na wynagrodzenia osobowe  wypłacano wynagrodzenia 

dla pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagradzania (w 2021 roku średnio 

4,13 etatu, w 2020 roku – 4 etaty) oraz dla pracowników nieobjętych tym systemem (w 2021 

roku 33,30 etatów, natomiast w 2020 roku – 32,1 etatów). 

 

Zrealizowane wydatki dotyczyły: stałych miesięcznych wynagrodzeń wynikających 

z angaży, nagród jubileuszowych oraz nagród dla pracowników za osiągnięcia zawodowe 

i z tytułu zwiększonych obowiązków w związku z zastępowaniem pracowników 

przebywających na pracy zdalnej, izolacji oraz kwarantannie.  

 

  Na wysokość wykonania wydatków na wynagrodzenia wpływ miały w szczególności 

wakaty na stanowiskach inspektorów kontroli oraz wakat na stanowisku etatowego członka 

kolegium. Nie bez znaczenia na wykonanie planu wydatków wpływ miały również absencje 
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chorobowe pracowników oraz korzystanie przez pracowników z dłuższego okresu pobierania 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

 

Powyższe informacje wynikają ze sprawozdań Rb 70 – kwartalne sprawozdanie  

o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za czwarty kwartał 2021 r. i 2020 r. W sprawozdaniu tym 

wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Zgodnie  

z instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie Budżetu Państwa do stanu 

zatrudnionych nie wlicza się osób, które nie otrzymują za dany okres sprawozdawczy 

wynagrodzenia od zakładu pracy, tj. osób będących na zasiłkach chorobowych bądź urlopach 

bezpłatnych, wychowawczych oraz macierzyńskich. W 2021 r. w Izbie wystąpiły przypadki 

przebywania  pracowników na długich zwolnieniach lekarskich, co miało wpływ na 

wykonanie przeciętnego zatrudnienia, jak również na przeciętne miesięczne wynagrodzenie. 

 

Jak wspomniano wcześniej, w 2021 roku, w wyniku nowelizacji budżetu państwa na 

2021 roku w ramach grupy środków na wynagrodzenia i pochodne został zwiększony plan 

wydatków w wysokości 193 tys. zł na dodatkowy fundusz motywacyjny. Z tego na 

wynagrodzenia przyznano jednostce środki w wysokości 162 tys. zł, z których w 2021 roku 

wypłacono łącznie 15,6 tys. zł, a na pochodne od wynagrodzeń 13,6 tys. zł. Pozostałe 

niewykonane wydatki związane z wypłatą dodatkowego funduszu motywacyjnego zostały 

ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Łączna kwota ujęta w 

wykazie wyniosła 146,4 tys. zł. 

 

Do grupy wynagrodzeń należą wydatki związane z wypłatą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego (§ 4040). Zostały one zrealizowane w miesiącu lutym 2021 r. w 

kwocie 199,9 tys. zł, gdzie w 2020 roku była to kwota 190,8   tys. zł. Nieznaczny wzrost 

wydatków o 9,1 tys. zł w tym zakresie, wynika ze struktury zatrudnienia oraz poziomu 

wynagrodzeń w 2020 roku. Wakaty na stanowiskach (etatowego członka oraz w wydziale 

kontroli) spowodowały, że mniejsza była podstawa do naliczenia dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego co miało wpływ na realizację wydatków w 2021 r. 

 

Z grupą wynagrodzeń ściśle powiązane są pochodne od wynagrodzeń realizowane w  

§   4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz § 4120 – składki na fundusz pracy. 

Pochodne  

od wynagrodzeń w 2021 r. zrealizowano w kwocie łącznej 556,6 tys. zł, a więc o 20,3 tys. zł 

więcej niż w 2020 r. (536,3 tys. zł). Wzrost realizacji wydatków w tych paragrafach w 

porównaniu do 2020 r. wynika w szczególności ze wzrostu wydatków na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzeń pracowników jednostki.   

  

 W ramach pochodnych w 2021 roku wydatkowano również środki z dodatkowego 

funduszu motywacyjnego: 

 - § 4110 – przy planie 2 681 zł – wydatkowano 983,04 zł 

 - § 4120 – przy planie 382 zł – wydatkowano 382 zł. 

 

Kwota 1 697,96 złotych stanowi wydatki niewykonane, które zostały odprowadzone do 

budżetu państwa w dniu 31.12.2021 r.  
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Szczegółowe zestawienie wydatkowanych w 2021 roku środków w ramach funduszu 

motywacyjnego przedstawia poniższe zestawienie: 

 § 4010 § 4110 § 4120   

Środki przyznane na podstawie informacji Departamentu 

Budżetu MSWiA 
162 000,00 27 000,00 4 000,00 

Środki wykonane do końca 2021 r. 15 600,00 983,04 382,00 

wydatki niewygasające - środki ujęte w wykazie wydatków 

niewygasających  

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem 

roku budżetowego) 

146 400,00 24 319,00 3 618,00 

Różnica 0,00 1 697,96 0,00 

 

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2021 

roku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujęte w § 4140 

wyniosły  34,7 tys. zł, przy realizacji w 2020 r. 31,4 tys. zł. Wyższe wydatki w 2021 roku 

wynikały z wyższego przeciętnego wynagrodzenia oraz większej liczby zatrudnionych w 

jednostce osób. 

 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w 2021 r. zrealizowano w łącznej wysokości  

275,5 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanej (w 2020 roku wyniosły 299,3 tys. zł). 

Środki wydatkowano na wynagrodzenia nieetatowych członków kolegium, które stanowiły 

kwotę w 2021 r. 108,2 tys. zł (w 2020 r. - 121,4 tys. zł ), wynagrodzenia ryczałtowe 

i wynagrodzenia za udział w rozprawach Regionalnej Komisji Orzekającej – 159,5 tys. zł (w  

2020 r. -165,6 tys. zł), a także inne wynagrodzenia płatne na podstawie umów cywilno–

 prawnych, które dotyczyły: honorarium za przygotowanie i wygłoszenie wykładów na 

szkoleniach dla jednostek samorządu terytorialnego – 4,5 tys. zł (w 2020 r. – 11,7 tys. zł), za 

wykonanie kontroli stanu technicznego budynku – 0,3 tys. zł oraz za udział w pracach przy 

koordynowaniu udzielania odpowiedzi na zapytania skierowane do KRRIO przez jst 

i korporacje samorządowe – 3,0 tys. zł (wydatki ze środków na działalność KRRIO). 

Wykonanie wydatków w tym paragrafie w kwocie niższej niż w 2020 r. wynika przede 

wszystkim z niższych wydatków ponoszonych na wynagrodzenia (ryczałty oraz udział w 

posiedzeniach) Regionalnej Komisji Orzekającej działającej przy RIO w Opolu w związku z 

zakończeniem kadencji jej członków we wrześniu 2021 roku. 

 

§ 4000 - grupa wydatków bieżących. W tej grupie wydatków klasyfikowane były wydatki 

związane z różnego rodzaju zakupami i usługami. Do tej grupy wydatków należały opłaty z 

tytułu: zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360),  opłaty za wynajem garażu (§ 4400). 

Zostały one wykonane w łącznej kwocie 9,3 tys. zł (w roku 2020 9,1 tys. zł). Nieco wyższa 

kwota poniesionych wydatków w odniesieniu do 2020 roku wynika z wyższych taryf za 

połączenia telekomunikacyjne wynikające z zawartych umów. Do omawianej grupy  należą 

również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług. Analiza 

wykonania wydatków ww. paragrafach w 2021 roku wskazuje na spadek  wydatków na zakup 

materiałów przy jednoczesnym wzroście wydatków na zakup energii oraz usług. 

Konsekwencją wprowadzenia ograniczeń i obostrzeń była rezygnacja z organizacji szkoleń 

dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz dla pracowników Izby w 

tradycyjnej - stacjonarnej formie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach 
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związanych z  wynajmem sal szkoleniowych oraz organizacją spotkań. Ponadto w 2021 roku 

kontrole gospodarki finansowej jst w większości prowadzono jedynie w formie zdalnej, co 

przełożyło się na niższe koszty związane z zakupem paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych 

do samochodów służbowych. W okresie sprawozdawczym w związku z planowanym 

zakupem samochodu służbowego zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biur 

ograniczono do niezbędnego minimum. 

 

Wydatki w ramach grupy poniesiono w następujących paragrafach klasyfikacji 

budżetowej: 

 

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – w 2021 roku poniesione wydatki wyniosły  

125,81   tys. zł, podczas gdy w 2020 roku - 204,11  tys. zł. 

 

W 2021 roku największe wydatki w ramach paragrafu dotyczyły m.in. zakupu:  

- sprzętu biurowego i technicznego, w tym zakup mebli, komputerów stacjonarnych 

i przenośnych wraz z oprogramowaniem, monitorów komputerowych, urządzeń biurowych  – 

łącznie 37,4 tys. zł (w 2020 r. - 108,5 tys. zł), 

- materiałów biurowych i administracyjnych w tym także części zamiennych do sprzętu 

technicznego oraz materiałów eksploatacyjnych (tonerów), papieru komputerowego 

i kserograficznego– 36,4 tys. zł (w 2020 r. 32,4 tys. zł), 

- literatury i specjalistycznych wydawnictw –  8,4 tys. zł (w 2020 r. - 8 tys. zł),  

- paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 29,5 tys. zł (w 2020 

roku 25,8 tys. zł), 

 

W ramach grupy wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wydatkowano 

również środki na zakup materiałów na przeciwdziałanie zagrożeniom zakażenia wirusem 

SARS- CoV- 2 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pracowników oraz członków 

Regionalnej Komisji Orzekającej. Wydatki w łącznej wysokości 1,4 tys. zł  poniesiono na 

zakup: płynów do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni, maseczek ochronnych, 

rękawiczek nitrylowych i mydła antybakteryjnego. 

 

 Do grupy wydatków bieżących należą również wydatki realizowane w § 4260 – zakup 

energii. Dotyczyły one płatności za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. W 

2021 r. na energię wydano łącznie  49,63 tys. zł, a w 2020 r. 35,1 tys. zł. Wzrost wydatków w 

tym paragrafie wynika przede wszystkim z wyższych taryf energii elektrycznej oraz 

centralnego ogrzewania. 

 

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki związane z zakupem różnego rodzaju 

usług związanych z działalnością Izby. Były one klasyfikowane w § 4300 – zakup usług  

pozostałych. W 2021 r. wydano na nie łącznie 245,20 tys. zł (w 2020 roku - 236,3 tys. zł). 

 

W strukturze wydatków omawianego paragrafu znajdują się usługi związane z: 

 

-  działalnością szkoleniową (wynajem sali na szkolenie skarbników, usługi szkolenia, usługi 

dostępu do platform szkoleniowych) -  22,1 tys. zł (w 2020 r. - 38,5 tys. zł), 

- utrzymaniem budynku (usług związanych z utrzymaniem samochodów służbowych, 

ogłoszeń prasowych, ochrony budynku, usług BHP, usług niszczenia dokumentacji 
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niearchiwalnej, utrzymanie czystości, przeglądy urządzeń funkcjonujących w budynku, usługi 

odprowadzenia ścieków, ochrony budynku, odprowadzenie wód opadowych) – 86,4 tys. zł  

(w 2020 r. - 78,6 tys. zł), 

- usługami informatycznymi i aktualizacją oprogramowania – 46,7 tys. zł (w 2020 r. - 

25,4 tys. zł), 

 

Jak wspomniano wcześniej, w związku ze zmianą sposobu funkcjonowania jednostki, 

zauważyć można spadek wydatków związanych z działalnością szkoleniową oraz wzrost 

wydatków związanych z usługami informatycznymi, które dotyczyły m.in. aktualizacji 

programów komputerowych, utrzymania serwera i sprzętu komputerowego, strony 

internetowej i biuletynu informacji publicznej, odnowienia certyfikatów elektronicznych oraz 

zakupu usług dostępu do platformy, za pomocą której organizowane były szkolenia w formie 

webinariów. Dodatkowo wyższe koszty  usług informatycznych wynikają z wdrożenia w 

2021 roku nowego systemu e-Nadzór. W ubiegłym roku uregulowano usługę rocznej 

subskrypcji programu.  

 

W celu zapewnienia wszystkim pracownikom wysokiej jakości dostępu do wiedzy 

prawniczej, w 2021 roku Izba zakupiła usługi dostępu do Systemu Informacji Prawnej Lex w 

wysokości 35,6 tys. zł (w 2020 r. - 58,3 tys. zł). Z uwagi na brak środków w planie jednostka 

zrezygnowała z zakupu kolejnych dostępów. 

 

Wydatki realizowane w tym paragrafie dotyczyły również opłat pocztowych, na które 

wydano łącznie 5,7 tys. zł (w 2020 r. 6,6 tys. zł).  Spadek wydatków na tego rodzaju usługi 

związany był ze zmianą wysyłki korespondencji wychodzącej i ograniczania tradycyjnej 

formy ekspedycji na rzecz elektronicznej za pośrednictwem kanału e-PUAP. 

 

Przy omawianiu tej grupy wydatków, należy zaznaczyć, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa sukcesywnie realizuje zadania w zakresie zapewnienia dostępności 

(architektonicznej oraz cyfrowej) osobom ze szczególnymi potrzebami, o której mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. W 2021 roku zrealizowano kolejny etap prac dostosowania budynku dla osób 

niepełnosprawnych, w ramach którego wykonano specjalny podjazd na schody, który 

umożliwia osobom na wózkach wjazd na wysoki parter budynku. 

 

§ 4270 – zakup usług remontowych. Zrealizowane wydatki w 2021 r., których poziom 

realizacji wyniósł 99,9% założeń dotyczyły konserwacji i napraw sprzętu biurowego,  

drobnych remontów w budynku Izby oraz  napraw samochodów służbowych. Łącznie 

wydatkowano na ten cel 21,58 tys. zł, natomiast w 2020 roku - 23,5 tys. zł. Wykonania 

wydatków w tym paragrafie nie można odnosić do lat ubiegłych. Wydatkowanie środków w 

tym paragrafie ograniczone jest do usuwania nagłych awarii bądź napraw środków trwałych, 

sprzętu technicznego, a także remontami co powoduje, iż poziom wykonania wydatków w 

tym paragrafie może kształtować się w różnych wielkościach w danych okresach 

sprawozdawczych. 
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§ 4410 – podróże służbowe krajowe. Łączne wydatki poniesione na podróże służbowe 

wykonano w wysokości 35,21 tys. zł, co stanowi 100% planu. Wydatki realizowane w tym 

paragrafie dotyczą w szczególności kosztów podróży służbowych w ramach realizowanej 

działalności kontrolnej – 29,5 tys. zł. Wykonanie wydatków w odniesieniu do 2020 roku jest 

nieznacznie wyższe (2020 r. - 27,3 tys. zł) z uwagi na mniejszą liczbę wprowadzanych 

ograniczeń związanych z przemieszczaniem się po kraju. Przez większość 2021 roku 

inspektorzy kontroli realizowali swoje zadania w formie hybrydowej, ze względów 

bezpieczeństwa ograniczając wizyty w jednostkach kontrolowanych do niezbędnego 

minimum. Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki dotyczą diet inspektorów 

kontroli, kosztów podróży odbywanych środkami komunikacji publicznej i samochodami 

stanowiącymi własność pracowników w ramach 52 kontroli przeprowadzonych 

i rozpoczętych w ubiegłym roku. 

 

Odnosząc się do poziomu wykonania planu wydatków w tym paragrafie należy zaznaczyć, 

iż nie wszystkie wydatki związane z podróżami służbowymi mogły obciążać omawiany 

paragraf klasyfikacji budżetowej. W wykonywaniu zadań kontrolnych inspektorzy kontroli 

korzystali również z samochodów osobowych będących w ewidencji środków trwałych Izby.  

Zatem środki wydatkowane np. na zakup etyliny, akcesoria do samochodów osobowych, czy 

na utrzymanie samochodów w należytym stanie technicznym obciążały inne paragrafy 

klasyfikacji budżetowej m.in. § 4210 – zakup wyposażenia i materiałów, § 4300 – zakup 

usług pozostałych, § 4270 – zakup usług remontowych. Zakwalifikowanie wydatków do 

właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej dokonywane jest po zakończeniu kontroli 

i przedłożeniu do rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego.  

 

W ramach paragrafu realizowano także wydatki na delegacje pozostałych pracowników, 

które dotyczyły zwrotu kosztów podróży za udział pracowników w konferencjach 

i spotkaniach wyjazdowych (w okresach, kiedy były one możliwe). Na wysokość wydatków 

w tym paragrafie wpływ miało uczestnictwo Prezesa Izby w pracach komisji  

parlamentarnych w związku z pełnieniem funkcji Zastępcy Przewodniczącego KRRIO. 

 

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W  

okresie sprawozdawczym na szkolenia, kursy, konferencje i seminaria wydatkowano ogółem 

100% planu, w łącznej wysokości 17,2 tys. zł (w 2020 roku - 25,9 tys. zł). Znaczny spadek 

wydatków, podobnie jak w roku ubiegłym, to konsekwencja wprowadzonych z powodu 

pandemii ograniczeń. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą uczestnictwa 

pracowników w szkoleniach organizowanych przede wszystkim w formie webinariów.   

 

3.3. Inne wydatki bieżące 

 

Do tej grupy wydatków bieżących należą wydatki jednorazowe, których realizacja 

wynikała z przepisów szczególnych bądź decyzji administracyjnych. Były to wydatki 

poniesione na: podatek od nieruchomości (§ 4480), opłatę roczną z tytułu zarządu  

(§ 4510), ubezpieczenie majątku Izby (§ 4430), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

(§ 4440). W 2021 r. wydatkowano na nie 91,7  tys. zł (w 2020 r. 85,8 tys. zł). Wzrost 

wydatków w tych paragrafach w 2021 r. w stosunku do 2020 r.  wynika w szczególności 

z podniesienia kwoty stanowiącej podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w 2021 r. 
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Odrębnym wydatkiem jest wydatek ponoszony na usługi komunalne, klasyfikowany   

w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. W ramach paragrafu wydatkowano środki na 

opłatę za wywóz odpadów komunalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano  

je w 100% tj. w kwocie 5,0 tys. zł – (w 2020 r. – 5,0  tys. zł).  

Plan wydatków roku 2021 roku obejmował także wpłaty wnoszone przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową na Pracownicze Plany Kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Obligatoryjne wpłaty 

pracowników ujęte zostały w § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający. Do PPK w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, mimo kampanii 

informacyjnej, przystąpiło jedynie 5 pracowników. Zgodnie z przyjętym kalendarzem 

wynikającym z przepisów powołanej ustawy, w dniu 7 kwietnia 2021  r. jednostka zawarła 

umowę na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, a do 15 maja br. zostały 

przekazane pierwsze wpłaty w wysokości 2% od wynagrodzeń brutto pracowników oraz  

wpłaty pracodawcy ponad wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzeń brutto. 

W okresie sprawozdawczym odprowadzono wpłaty od wynagrodzeń za IV-XII 2021 roku 

w łącznej wysokości 4,6 tys. zł.  

 

IV.  Wydatki majątkowe 

Wydatki należące do grupy wydatków majątkowych w 2021 r. zostały wykonane  

na poziomie 100% planu w łącznej kwocie 144,0 tys. zł. W stosunku do 2020 roku, gdzie 

wykonanie wyniosło 72,3 tys. zł, wydatki wzrosły o 99,2 p.p. Wydatki zrealizowano 

w paragrafie § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.  

W ramach planu jednostka realizowała zadania: 

- zakup systemu informatycznego – e-Nadzór – w wysokości 45, 5 tys. zł – plan wydatków 

majątkowych został wprowadzony na wniosek Prezesa RIO w Opolu decyzją 

nr 80.3122.2.38.2021.ZW w dniu 26 sierpnia 2021 r. z oszczędności w planach wydatków 

innych izb obrachunkowych. W ramach zadania został zakupiony i wdrożony w jednostce 

system do elektronicznej obsługi uchwał i zarządzeń jst.  

- zakup samochodu służbowego – w wysokości 98, 5 tys. zł – plan wydatków majątkowych 

został wprowadzony na wniosek Prezesa RIO w Opolu decyzją nr 80.3122.2.42.2021.ZW w 

dniu 13 września 2021 r. Plan wydatków został zwiększony z oszczędności na działalności 

bieżącej w związku z utrzymującym się w kraju stanem pandemii. W ramach zadania został 

zakupiony samochód służbowy na potrzeby bieżącej obsługi Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu.  

 

Analiza wydatków za 2021 rok wskazuje, iż podstawą wydatkowania środków 

budżetowych były przede wszystkim zadania określone w rocznym ramowym planie pracy 

oraz inne zadania wynikające z obowiązujących ustaw i ich przepisów wykonawczych. 

Wyposażenie stanowisk  pracy w niezbędne materiały, dbałość o sprzęt komputerowy i jego 

wyposażenie, zakup fachowych publikacji i literatury, dostęp do oprogramowania prawnego, 

elektroniczna ekspedycja dokumentacji, optymalne wykorzystanie kanału e-Puap oraz 

fachowa organizacja pracy zdalnej pozwoliły na wykonywanie założonych zadań 

merytorycznych zarówno w działalności nadzorczej jak i kontrolnej. 
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Realizacja planu wszystkich wydatków przebiegała płynnie, zdeterminowana stale 

zmieniającymi się przepisami w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. Poziom realizacji planu wydatków, przy uwzględnieniu 

wykazu wydatków niewygasających jest niższy w odniesieniu do założeń jedynie o 0,06 p.p., 

a w opracowaniu przy omawianiu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych, 

wskazano przyczyny niewykonania poszczególnych grup wydatkowych.  

 

 

V. Wydatki niezrealizowane 

W 2021 r. łączna  kwota niezrealizowanych wydatków budżetowych  stanowiła 

wielkość 176,9 tys. zł. Złożyły się na nią przede wszystkim: 

- wydatki niewygasające w łącznej wysokości 174,3 tys. zł w paragrafach: § 4010 – 

146,4 tys. zł, § 4110 – 24,3 tys. zł oraz § 4120 – 3,6 tys. zł, 

 - niewykonane wydatki w łącznej wysokości 2,6 tys. zł, na które składają się 

pozostałości środków na paragrafach: § 4110 – 1,6 tys. zł (w całości ze środków funduszu 

motywacyjnego) oraz w § 4000 – 0,8   tys. zł. 

Niewykorzystane środki stanowią jedynie ich pozostałość w danym paragrafie 

klasyfikacji. Wszystkie ustawowe zadania zostały przez jednostkę zrealizowane, co zostanie 

szczegółowo omówione w dalszej części informacji.  

Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich jednostka funkcjonowała przez cały 2021 rok 

wysokość niezrealizowanego planu jest stosunkowo niewielka. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Opolu w okresie sprawozdawczym dokonywała zakupów w sposób 

racjonalny, kierując się zasadą celowości i  gospodarności w wydatkowaniu środków 

publicznych. 

 

VI. Wydatki na programy i projektu z budżetu UE 

W 2021 r. Izba nie realizowała wydatków w ramach programów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi. 

 

VII. Zobowiązania 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 265,6 tys. zł 

(w 2020 r. wykazano zobowiązania w wysokości 243,5 tys. zł). 

Na kwotę zobowiązań złożyły się: dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone  

za 2021 r. w wysokości 217,4 tys. zł , pochodne od wynagrodzeń naliczone od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego – łącznie 42,8 tys. zł, usługi związane z utrzymaniem siedziby za 

miesiąc grudzień 2021 r. w łącznej kwocie 3,8 tys. zł, z tytułu dostawy paliwa do 

samochodów służbowych zakupionego w grudniu 2021 roku, z tyt. rozliczenia podróży 

służbowej inspektora kontroli oraz z tytułu wpłat na PPK naliczonych od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.  Powstałe zobowiązania były niewymagalne i zostały 
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uregulowane odpowiednio: w przypadku materiałów, usług i delegacji na początku  stycznia 

2022 r., a z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PPK – w lutym 2022 

roku. 

 

VIII. Informacja o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w 2021 r. 

 

Realizacja zadań w 2021 r. przebiegała zgodnie z rocznym ramowym planem pracy 

przyjętym na posiedzeniu Kolegium w dniu 27 stycznia 2021 r. uchwałą nr 4/15/2021. W 

planie tym określono zadania dotyczące działalności merytorycznej Izby, w szczególności 

zadania w zakresie działalności kontrolnej,  nadzorczej, opiniodawczej, analitycznej 

i szkoleniowej.  

 

W zakresie działalności kontrolnej przeprowadzono 52 kontrole (kompleksowe, 

problemowe, doraźne i kontrole sprawdzające, uwzględniając również te rozpoczęte), co 

stanowi 152,94 % przyjętych założeń.  

 

Główne czynniki, które w 2021 r. wpłynęły na wykonanie zadań to: 

- prowadzenie kontroli w trybie zdalnym oraz w trybie tzw. hybrydowym czyli częściowo 

zdalnie i częściowo na miejscu w jednostce oraz bieżące reagowanie na zmieniające się 

warunki dotyczące prowadzenia kontroli co umożliwiło maksymalne wykorzystanie czasu 

inspektorów na przeprowadzenie kontroli, 

- zatrudnianie nowych pracowników w miejsce tych którzy odeszli. W 2021 r. z pracy w 

WKGF odeszły 3 osoby, przyjęto do pracy również 3 osoby, 

- zwiększono zaangażowanie w sprawne i możliwie najszybsze wdrażanie nowych 

pracowników. 

Uzyskane rezultaty należy ocenić jako wysoce zadowalające, szczególnie w 

kontekście funkcjonowania w stanie epidemicznym przez cały 2021 rok oraz w sytuacji kiedy 

znaczną część inspektorów kontroli stanowiły osoby bez doświadczenia lub z niewielkim 

doświadczeniem. Ponadto prowadzenie możliwie największej liczby kontroli spełnia 

społeczne oczekiwania dotyczące weryfikowania działań jednostek samorządu terytorialnego 

pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. 

Należy jednak nadmienić, że poziom finansowania zadań należy uznać za wysoce 

niewystarczający. Jednym z najważniejszych problemów z którymi zmagają się izby w 

zakresie realizacji zadań kontrolnych jest niewystarczający poziom wynagradzania 

pracowników co przekłada się na liczne odejścia z pracy i konieczność ciągłego zatrudniania 

nowych pracowników. Praca z nowymi pracownikami oznacza, że znaczna część potencjału 

kierowana jest na ich nauczanie i wdrażanie do pracy zamiast na osiąganie celów związanych 

ściśle z celami stawianymi przed izbami tj. na weryfikację postępowania jednostek samorządu 

terytorialnego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. 

W ramach działalności kontrolnej poddano kontroli 3 428 sprawozdań budżetowych  

składanych w systemie BeSTI@. Ponadto dokonano sprawdzenia 722 sprawozdań w zakresie 

operacji finansowych samorządowych osób prawnych oraz 2478 pozostałych sprawozdań 

(Rb 50 – sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z realizacją zadań z  zakresu 

administracji rządowej, Rb 27ZZ - sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, bilanse skonsolidowane, sprawozdania 
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z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych w j.s.t., sprawozdanie SP-1 – sprawozdanie 

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego).  

W omawianym okresie sprawozdawczym poddano kontroli: 92 bilanse skonsolidowane 

jst, 100 bilansów z wykonania budżetu oraz 385 sprawozdań finansowych jednostek 

budżetowych, na które składają się zbiorcze bilanse jednostek budżetowych, zbiorcze 

rachunki zysków i strat, zbiorcze zestawienia zmian w funduszu oraz zbiorcza informacja 

dodatkowa.  

W zakresie działalności nadzorczej w 2021 roku poddano nadzorowi 6 392 uchwał 

i zarządzeń przedłożonych do badania nadzorczego przez opolskie jednostki samorządu 

terytorialnego. Zmiany przepisów prawnych w związku z wprowadzeniem na terytorium 

kraju stanu epidemii spowodowały podjęcie zwiększonej liczby uchwał i zarządzeń przez 

organy JST. Należy podkreślić, że zadania z zakresu działalności nadzorczej realizowane były 

sprawnie i bez przeszkód mimo niepełnej obsady Kolegium RIO w Opolu. W minionym roku 

podejmowano działania zgodnie z obowiązującymi przepisami mające na celu 

zagwarantowanie  pełnej obsady Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

zgodnej z planowaną liczbą wskazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych 

oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania. 

Przy niezmienionych nakładach finansowych zrealizowano większy zakres zadań przy 

większym nakładzie pracy i niezmienionym stanie zatrudnienia co skutkuje zbyt dużym 

obciążeniem pracą pracowników merytorycznych. Ponadto brak zwiększenia finansowania 

może skutkować trudnościami z pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry pracowniczej lub 

odpływem już zatrudnionych pracowników. 

 

W zakresie działalności szkoleniowej w 2021 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Opolu zorganizowała 5 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 

z czego 3 szkolenia przeprowadzono w formie on-line. W szkoleniach wzięło udział łącznie 

312 osób z j.s.t.: 

−  dla skarbników i głównych księgowych zorganizowano – 4 szkolenia i wzięło 

w nich udział łącznie 258 osób. Jedno szkolenie w dwóch turach dotyczyło tematyki 

związanej z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdań finansowych za 

2020 r. (on-line), a drugie szkolenie przeprowadzone stacjonarnie z uwagi na obostrzenia w 

dwóch turach (w Prószkowie) dotyczyło uchwalania budżetów i wieloletniej prognozy 

finansowej na 2022 r. Szkolenie z zakresu zamknięcia roku poprowadził specjalista z tego 

zakresu, a szkolenie z uchwalania budżetu przeprowadzili pracownicy RIO w Opolu. 

− dla osób uczestniczących w procesie zamówień publicznych w j.s.t.  – 1 szkolenie, 

wzięło w nim udział 54 osoby. Szkolenie dotyczyło nowej ustawy Prawo zamówień 

publicznych i było przeprowadzone w formie webinarium przez specjalistę z zakresu 

zamówień publicznych. 

 

W zakresie działalności informacyjnej wykonywano m. in. zadania w zakresie 

przygotowywania i  zamieszczania na stronie internetowej Izby zbiorczych informacji  

o wynikach pracy składów orzekających. W BIP oraz na stronie Krajowej Rady Regionalnych 

Izb Obrachunkowych publikowano materiały w zakresie nadzoru i  kontroli, które 

umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego oraz zainteresowanym osobom, 



20 

zapoznanie się z orzecznictwem Kolegium dotyczącym zgodności z prawem uchwał 

i zarządzeń organów j.s.t., opiniami składów orzekających a także z wynikami 

przeprowadzonych kontroli.  

 

Wykonywanie powyższych zadań merytorycznych uzasadniało wydatkowanie środków 

publicznych na: wykonywanie czynności kontrolnych, zakup literatury, udział pracowników 

w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wymianę sprzętu komputerowego  

i aktualizację oprogramowania oraz zakup różnego rodzaju materiałów biurowych  

i administracyjnych. Kontynuowano prace mające na celu dostosowanie budynku, w którym 

mieści się siedziba RIO w Opolu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zwrócono 

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

pomieszczeń biurowych, stanowisk pracy uzasadniały zakup mebli biurowych, konserwację 

sprzętu biurowego, co podniosło parametry techniczne sprzętu i zapewniło lepsze 

i bezpieczne warunki pracy. 
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Załącznik nr 1 

do sprawozdania z wykonania budżetu  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2021 r. 

 

 

Wykonanie planu dochodów budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2021 r. 

 

L.p. Wyszczególnienie 

2021 

4:3 
Ustawa budżetowa Wykonanie 

w tys. zł % 
1 2 3 4 5 

  Część 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe                     56,0                   100,0     178,5% 

1. Dział 750 - Administracja publiczna                      56,0                   100,0     178,5% 

1.1. Rozdział 75015 - Regionalne Izby Obrachunkowe                     56,0                   100,0     178,5% 

1.1.1 § 0690 - wpływy z różnych opłat                       6,0                       8,0     133,4% 

1.1.2 § 0830 - wpływy z różnych usług                     50,0                     89,0     178,0% 

1.1.3 § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                         -                        0,7       

1.1.4 § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                         -                        2,3       
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Załącznik nr 2 

do sprawozdania z wykonania budżetu  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2021 r. 

Wykonanie planu wydatków budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2021 r. 

Lp. § Wyszczególnienie 

2021  

6:5  Ustawa budżetowa               

(po nowelizacji)  
 Plan po zmianach   Wykonanie  

Wydatki, które nie 

wygasły z upływem 

roku 2021   
1 2 3 4 5 6 7 8  

1   Wydatki ogółem w tym:                   4 672,0                   4 767,0                     4 590,0                        174,3     96,3%  

2   Część 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe                   4 672,0                   4 767,0                     4 590,0                        174,3     96,3%  

3   Dział 750 - Administracja publiczna                    4 672,0                   4 767,0                     4 590,0                        174,3     96,3%  

4   Rozdział 75015 - Regionalne Izby Obrachunkowe                   4 672,0                   4 767,0                     4 590,0                        174,3     96,3%  

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    2 870,0                    2 871,3                       2 724,9                         146,4     94,9%  

6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       236,0                       199,9                          199,9                               -      100,0%  

7   Razem wynagrodzenia                   3 106,0                   3 071,3                     2 924,8                        146,4     95,2%  

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                       513,0                       514,5                          488,5                           24,3     94,9%  

9 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                         78,0                         71,8                           68,1                             3,6     94,9%  

10   Razem pochodne od wynagrodzeń                      591,0                      586,3                        556,6                          27,9     94,9%  

11   Razem wynagrodzenia wraz z pochodnymi                   3 697,0                   3 657,6                     3 481,5                        174,3     95,2%  

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                          9,0                         49,2                           49,2                               -      100,0%  

13 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            -                          34,7                           34,7                               -      100,0%  

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                       300,0                       275,5                          275,5                               -      100,0%  

15 4000 Grupa wydatków bieżących                      404,0                      433,1                        432,2                               -      99,8%  

16 4210 Zakup materiałów i usług                            -                             -                           125,8                               -         

17 4220 Zakup środków żywności                            -                             -                              0,1                               -         

18 4260 Zakup energii                            -                             -                            49,6                               -         

19 4280 Zakup usług zdrowotnych                            -                             -                              2,2                               -         

20 4300 Zakup usług pozostałych                            -                             -                           245,2                               -         

21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            -                             -                              9,1                               -         

22 4400 Opłaty za admi. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                            -                             -                              0,1                               -         

23 4270 Zakup usług remontowych                         15,0                         21,6                           21,6                               -      99,9%  

24 4410 Podróże służbowe krajowe                         75,0                         35,2                           35,2                               -      100,0%  

25 4430 Różne opłaty i składki                         16,0                         17,8                           17,8                               -      100,0%  

26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         69,0                         64,5                           64,5                               -      100,0%  

27 4480 Podatek od nieruchomości                          7,0                          4,4                             4,4                               -      100,0%  

28 4510 Opłaty  na rzecz budżetu państwa                          6,0                          5,0                             5,0                               -      100,0%  

29 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          5,0                          2,6                             2,6                               -      100,0%  

30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.                         40,0                         17,2                           17,2                               -      100,0%  

31 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                         29,0                          4,6                             4,6                               -      100,0%  

32   Razem pozostałe wydatki                      966,0                      916,2                        915,4                               -      99,9%  

33   Ogółem wydatki bieżące                   4 672,0                   4 623,0                     4 446,0                        174,3     96,2%  

34 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            -                        144,0                          144,0                               -      100,0%  

35   Razem wydatki majątkowe                            -                       144,0                        144,0                               -      100,0%  
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