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

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

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

poz. 1454; zm. z 2004 r. DzU nr 273, poz. 2703; zm. z 2005r. DzU nr 14, poz. 114; 

DzU nr  64, poz. 565; DzU nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

 
   

 

 

p r z y j m u j e  

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

za 2005 rok, stanowiące załącznik do uchwały. 
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S P R A W O Z D A N I E   Z  W Y K O N A N I A  P L A N U 
DOCHODÓW I WYDATKÓW 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
za rok 2005 

 
  

 

 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2005 r. opracowano na podstawie 

szczegółowej ewidencji analitycznej  prowadzonej do poszczególnych rachunków bankowych 

tj. subkonta dochodów i subkonta wydatków budżetowych.  

 

 

I. DOCHODY BUDŻETOWE 
 

Plan dochodów budżetowych na 2005 r. został ustalony w kwocie 12.000 zł.  

W ramach tej kwoty dochody budżetowe zaplanowano w paragrafie § 069 – wpływy z 

różnych opłat.  

W roku budżetowym 2005 dochody budżetowe zrealizowano w łącznej kwocie 5.399 zł, co 

stanowi 44,99% planu. W ramach tej kwoty dochody planowane stanowiły kwotę 5.365 zł a 

dochody nieplanowane 34 zł.  

Dochody planowane na dzień 31 grudnia 2005 r. zostały wykonane w 44,71% i odnosiły się 

do kosztów postępowania orzeczonych wobec osób uznanych za winnych naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych.  

Dochody nieplanowane w kwocie 34 zł dotyczyły wpłat osób, którym wykonano kserokopie 

materiałów analitycznych opracowanych przez RIO w Opolu. 

Na koniec roku budżetowego w § 069 – wpływy z różnych opłat, wystąpiły należności 

pozostałe do zapłaty w łącznej kwocie 621 zł. Wykazana kwota należności do zapłaty stanowi 

równocześnie zaległości budżetowe. Są to koszty postępowania, nieuregulowane przez 

dłużników w wymaganym terminie. W celu ściągnięcia w/w zaległości wysłano do dłużników 

upomnienia oraz skierowano do Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze. 

 

 

II. Wydatki budżetowe: 
 

Podstawą gospodarki finansowej RIO w Opolu w zakresie wydatków budżetowych 

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

kwocie 2.754.868 zł. Plan wydatków opracowano na podstawie wskaźników zawartych w 

piśmie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 stycznia 2005 r. Nr F-B-

0332-1-54/2005. 

W limicie wydatków określonych w wyżej wymienionym piśmie wyszczególniono wydatki 

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące rzeczowe i majątkowe.  

 

 Zmiany planu finansowego 

Plan finansowy opracowany na kwotę 2.754.868 zł ulegał w ciągu roku budżetowego 

zmianom. Były to zmiany dokonywane przez dysponenta części budżetowej oraz Prezesa 

Izby na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Dysponent części budżetowej dokonał trzech zmian w planie wydatków RIO w 

Opolu. Dwóch zmian w planie wydatków dysponent części budżetowej dokonał na wniosek 

Prezesa Izby, natomiast jedna zmiana, powodująca zwiększenie planu wydatków na 2005 r. o 

kwotę 30.200 zł, została dokonana przez dysponenta części budżetowej w związku z 



podziałem środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację zadań 

wynikających z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Zmiana planu o środki pochodzące z rezerwy ogólnej spowodowała zwiększenie planu 

wydatków Izby do kwoty 2.785.068 zł. 

Zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej, dokonywane przez Prezesa Izby 

wiązały się z realizacją wydatków, których na etapie planowania nie można było przewidzieć. 

 

 

 Wykonanie planu wydatków 

Plan wydatków po zmianie na dzień 31 grudnia 2005 r. wykonano w kwocie 

2.779.539 zł, co w stosunku do wielkości kwoty planowanej ogółem, stanowi 99,80%. 

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji 

budżetowej stwierdzić należy, iż w większości tych paragrafów plan wydatków został 

wykonany w 100%. Wyjątek stanowią wydatki realizowane w § - 4170 – wynagrodzenia 

bezosobowe, które wykonano w 97,03%.  

W paragrafie tym realizowano m.in. zadania wynikające z ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na które Izba otrzymała dodatkowe środki 

pochodzące z rezerwy w wysokości 9.838 zł. Na wykonanie zadań wynikających z w/w 

ustawy wydatkowano 4.820 zł. Kwotę niewykorzystanej rezerwy w wysokości 5.018 zł, 

zwrócono do dysponenta części budżetowej w dniu 10 stycznia 2006 r. 

W strukturze wydatków Izby największy udział, bo 98,56% stanowią wydatki bieżące. 

Obejmują one wydatki na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty działalności 

merytorycznej oraz dostawy i usługi związane z utrzymaniem stanowisk pracy i siedziby. 

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się 

następująco: 

 

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników osobowe – 1.662.879 zł 
Z tego paragrafu wypłacane były wynagrodzenia zgodnie z angażami oraz nagrody 

jubileuszowe, nagrody z oszczędności funduszu płac i odprawy emerytalne. 

 

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.044 zł 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono pracownikom zgodnie z ustawą o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym.  

 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 287.720 zł 
Kwota 287.720 zł stanowi wskaźnik 17,23% podstawy wymiaru składek do której zgodnie z 

przepisami szczególnymi należą wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

 

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 42.123 zł  
W ramach tej kwoty regulowane były składki na fundusz pracy naliczone wskaźnikiem 

2,45%, a podstawą tego naliczenia są wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

 

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -  
15.423 zł 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikają z przepisów 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

 

    § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 97.405 zł 



W paragrafie tym dokonywano wydatków związanych z utrzymaniem sprzętu technicznego, 

zachowaniem ciągłości pracy a także funkcjonowaniem instytucji. 

Dodatkowym zadaniem realizowanym w tym paragrafie ze środków rezerwy ogólnej, było 

wyposażenie Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych w niezbędny sprzęt biurowy i techniczny oraz materiały. Wydatkowano na nie 

13.500 zł. W ramach tej kwoty wyposażono pomieszczenia RKO i Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych w sprzęt techniczny (laptop, niszczarki, monitor itp.), biurowy oraz 

inne materiały niezbędne do realizacji zadań. 

Szczegółowe wydatki realizowane w tym paragrafie w ramach kwoty 97.405 zł przedstawiają 

się następująco: 

− zakup fachowej literatury i prenumeraty - 14.699 zł, 

− doposażenie stanowisk pracy w meble i sprzęt techniczny – 18.947 zł, 

− materiały biurowe  i  administracyjne – 20.737 zł, 

− akcesoria, części i etylina do dwóch samochodów osobowych – 14.590 zł, 

− materiały i artykuły zakupione do utrzymania  sprzętu technicznego – 6.838 zł, 

− aktualizacja oprogramowania komputerowego – 21.594 zł. 

 

    § 4260 – zakup energii – 24.074 zł  
W tym paragrafie dokonywano płatności z tytułu zużycia energii cieplnej, elektrycznej i 

wodnej.  

 

    § 4270 – zakup usług remontowych – 23.162 zł  
W wykazanej kwocie wykonywano zadania związane z odnowieniem pomieszczeń 

biurowych, konserwacją dachu i sprzętu technicznego. Oddzielnym zadaniem realizowanym 

ze środków rezerwy ogólnej było wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczenia do 

obsługi techniczno-biurowej Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych. Na ten cel wydano 3.162 zł. 

 

    § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.215 zł 
Z tego paragrafu pokrywano badania lekarskie pracowników, których obowiązek 

przeprowadzania i finansowania wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

    § 4300 – zakup usług pozostałych – 117.289 zł  
Wydatki tego paragrafu dotyczą zarówno działalności administracyjnej jak również 

merytorycznej Izby. W ramach działalności merytorycznej realizowane były płatności za 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. W 2005 r. podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych odbywało się w różnych formach: kursy, seminaria organizowane przez różne 

jednostki specjalistyczne. Na te cele w 2005 r. wydano 39.117 zł. 

W ramach tego paragrafu w 2005 r. regulowane były płatności wynikające z utrzymania 

siedziby jak również inne opłaty administracyjne. Do tych wydatków należały: 

- usługi informatyczne – 1.534 zł, 

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 22.576 zł, 

- usługi komunalne i o podobnym charakterze – 10.780 zł, 

- ochrona budynku - 34.751 zł, 

- inne usługi administracyjne (ogłoszenia o konkursach na nieetatowych członków 

kolegium, wykonanie pieczęci , tablic urzędowych itp.) - 8.531 zł 

W wyżej wymienionych rodzajach wydatków uwzględniono wydatki poniesione ze środków 

rezerwy na działalność Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych. Kwota jaką wydatkowano w ramach tego paragrafu na wykonanie pieczątek, 



tablic urzędowych, szkolenie członków komisji i rzecznika dyscypliny finansów publicznych 

stanowiła wielkość 3.700 zł . 

 

    § 4410 – podróże służbowe krajowe - 130.370 zł  
Z tego paragrafu realizowano płatności za delegacje służbowe pracowników. Najwięcej 

środków z tego paragrafu - 124.425 zł wydatkowano na podróże służbowe inspektorów 

kontroli. W ramach tej kwoty wypłacano diety, zwracano koszty przejazdu środkami 

publicznymi. Pozostała kwota 5.945 zł dotyczyła wyjazdów służbowych pozostałych 

pracowników Izby. 

 

    § 4430 – różne opłaty i składki – 10.012 zł  
W ramach kwoty 10.012 zł  uregulowano  płatności z tytułu ubezpieczenia siedziby i majątku 

Izby. 

 

    § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.155 zł 
Kwotę odpisu dokonano zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Za 

podstawę tego odpisu przyjęto średnioroczne wykonanie etatów, ilość emerytów i rencistów 

oraz wynagrodzenie ogłoszone przez GUS za II półrocze 2005 r.  

 

    § 4480 – podatek od nieruchomości – 3.019 zł. 
Wielkość podatku od nieruchomości została  naliczona przez Urząd Miasta w Opolu od 

powierzchni budynku będącego siedzibą Izby. 

 

    § 4490 – podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa – 5.017 zł  
W ramach tej kwoty uregulowano roczną opłatę z tytułu zarządu ustanowionego nad 

pomieszczeniami zajmowanymi przez RIO w Opolu zgodnie z decyzją wydaną przez Urząd 

Miasta w Opolu z dnia 29.10.1999 r. Nr GOSP.7224/2/94/97.98. 

 

 

 Odrębną grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe realizowane w § 6060- 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – które zaplanowano w kwocie 

40.000 zł. 

W kwocie planowanej ujęto zakup środków trwałych a przede wszystkim sprzętu 

komputerowego. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu sprzętu 

komputerowego na łączną kwotę 39.754 zł. W ramach tej kwoty zakupiono 5 szt. laptopów i 

7 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych.  

Wydatki majątkowe na koniec 2005 roku wykonano w 99,38%. 

 

 

III. Rozliczenie niewykonanej kwoty 
 

Z uwagi na wykonanie planu wydatków w 2005 r. w łącznej kwocie 2.779.540 zł 

należało w terminie do 15 stycznia 2006 r. zwrócić do dysponenta części budżetowej 

niewykorzystaną kwotę stanowiącą różnicę między wielkością wykonaną a środkami 

przekazanymi przez dysponenta części budżetowej.  

Różnica między wielkością przekazanych środków a wykonaniem planu wydatków w 2005 r. 

stanowiła kwotę 5.528,38 zł. W kwocie tej uwzględnione są środki niewykorzystanej rezerwy 

w wysokości 5.018 zł. 

Niewykonaną kwotę w wysokości 5.528,38 zł przekazano na rachunek bankowy Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w dniu 10 stycznia 2006 r. 



 

IV. Zobowiązania 
 

Na koniec 2005 r. w sprawozdaniu Rb–28 (roczne sprawozdanie z wykonania planu 

wydatków) wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 163.595 zł, na które 

złożyły się: 

-  § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2005 r. – 129.663 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

realizowane w  § § 4110,4120 – 25.518 zł, 

- usługi związane z utrzymaniem siedziby – 8.414 zł. 

W kwocie 8.414 zł wykazano zobowiązania za miesiąc grudzień 2005 r. powstałe w związku 

z dostawą energii, świadczeniem usług pocztowych, komunalnych i ochroną budynku. 

Faktury za te usługi wpłynęły do Izby w miesiącu styczniu 2006 r. W tym też miesiącu 

określone zostały terminy płatności. 

 

 

V. Zatrudnienie 
 

Plan etatów na 2005 r. został określony w wysokości 46 etatów kalkulacyjnych z 

podziałem na: 9 etatów objętych mnożnikowym systemem wynagradzania, 37 etatów 

pozostałych. 

Na koniec roku 2005 średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty stanowi wielkość 45 

etatów. 

Na taki stan zatrudnienia miały wpływ wakaty powstałe w związku z odejściem pracowników 

do innych zakładów pracy. 

 

 

VI. Kontrola wewnętrzna 
 

Prezes RIO w Opolu wprowadził zarządzeniem procedury realizacji i kontroli 

wydatków publicznych. 

Procedura realizacji i kontroli wydatków ze środków publicznych dokonywana jest przy 

uwzględnieniu następujących zasad: 

− legalności – tj. zgodności wydatków z obowiązującymi przepisami prawnymi,  

− gospodarności – kierowanie się zasadą uzyskania najlepszych efektów, przy danych 

nakładach w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Wydatki realizowane ze środków budżetowych zgodnie z przyjętymi procedurami podlegają 

kontroli wstępnej. Kontrolę tą sprawują kierownicy poszczególnych komórek 

organizacyjnych poprzez analizę zasadności składanych zapotrzebowań na zakup materiałów 

artykułów i celowości wykonania usług. 

Kierownik Biura w ramach realizowanych procedur kontroli wstępnej dokonał sprawdzenia 

wydatków : 

− na utrzymanie siedziby z wielkościami i zapisami zawartymi w umowach i 

porozumieniach,  

− realizowanych w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - a dotyczących przede wszystkim 

wynagrodzeń płatnych członkom Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznikowi 

Dyscypliny Finansów Publicznych, 

− dotyczących wypłaty wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych.  



Wszelkie nieprawidłowości powstałe na etapie kontroli wstępnej były wyjaśniane i bieżąco 

usuwane.  

Prawidłowość dokonywania kontroli wstępnej wydatków, zgodnie z określonymi 

procedurami została oceniona podczas wewnętrznej kontroli finansowej, którą przeprowadził 

w miesiącu grudniu 2005 r., z upoważnienia Prezesa Izby, Zastępca Naczelnika Wydziału 

Kontroli i Gospodarki Finansowej. 

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość i terminowość egzekwowania dochodów 

budżetowych oraz terminowość ich przekazywania na rachunek budżetu Państwa. 

Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. 

W zakresie wydatków budżetowych poddano kontroli: 

- udzielanie zamówień publicznych, 

- prawidłowość merytorycznego stwierdzenia zakupów i usług, 

- prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej i ujęcia w księgach rachunkowych 

dowodów księgowych. 

Pracownik przeprowadzający kontrolę wewnętrzną nie stwierdził nieprawidłowości na etapie 

przeprowadzania kontroli wstępnej, jak również nie kwestionował realizacji wydatków 

uznając, iż ich realizacja przebiegała zgodnie z planem przy zastosowaniu przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 


