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Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2011r. 
 

 Informację opisową z wykonania planu finansowego za 2011 r. opracowano na 

podstawie danych wynikających ze sprawozdawczości budżetowej oraz danych 

pochodzących z ewidencji księgowej. W informacji tej przedstawiono analizę realizacji 

dochodów budżetowych w odniesieniu do planu określonego na 2011 r. oraz omówiono 

zmiany w planie wydatków, przedstawiono wykonanie planu wydatków w poszczególnych 

grupach ekonomicznych z uwzględnieniem wydatków budżetu państwa i wydatków z 

rezerwy celowej. 

 

I. Wykonanie dochodów budżetowych 

 

Plan dochodów budżetowych na 2011 r. opracowano na kwotę 162 000 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 - 150 000 zł. 

W rozdziale 75015 zaplanowano dochody z tytułu kosztów postępowania za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Natomiast w rozdziale 75093 - źródłem dochodów 

planowanych były dochody pozyskiwane, z prowadzonej przez Izbę działalności 

szkoleniowej.  

Dochody budżetowe w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 

łącznej kwocie 207 640 zł, co stanowi 128,17% wielkości planowanej. Wskaźniki wykonania 

w poszczególnych grupach dochodów budżetowych przedstawiały się różnie. W rozdziale 

75015 § 0690 wskaźnik wykonania na koniec roku 2011 ukształtował się na poziomie 

58,92%, a więc poniżej wielkości zaplanowanej. 

Analizując wykonanie dochodów w tym paragrafie do wielkości zaplanowanej na 2011 r. 

należy zaznaczyć, iż na etapie opracowania wstępnego projektu planu finansowego dochody 

budżetowe w omawianym paragrafie zostały określone w wysokości 8 000 zł (projekt planu 

finansowego z dnia 13 sierpnia 2010 r.). Planując dochody w tej kwocie w w/w paragrafie 

przyjęto założenie, iż Regionalna Komisja Orzekająca będzie rozpatrywać wnioski o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierowane na bieżąco, to znaczy bez wniosków 

zaległych (tak jak to miało miejsce w 2010 r.). Dysponent części budżetowej w piśmie z dnia 

21 października 2010 r. Nr DB-B-311-19-2/2010 zwiększył plan dochodów w tym paragrafie 

do kwoty 12 000 zł, biorąc pod uwagę prawdopodobnie wykonanie dochodów w 2010 r.  

(w którym to roku na wskaźnik wykonania miało wpływ załatwienie wniosków z 2009 r.). 

Realizacja tego rodzaju dochodów jest zawsze planowaniem hipotetycznym, gdyż trudno 

jest zaplanować jaka ilość wniosków o ukaranie osób za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych wpłynie do Komisji Orzekającej i jaką ilość osób Komisja ukarze kosztami 

postępowania. 

W 2011 r. Regionalna Komisja Orzekająca ukarała kosztami postępowania 33 osoby, 

koszty postępowania do końca okresu sprawozdawczego wpłaciło 26 obwinionych w łącznej 

kwocie 7 071 zł.  



 

 

W tej grupie dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do 

zapłaty w kwocie 2 217 zł .W kwocie tej zaległości budżetowe stanowiły wielkość 953 zł. 

Kwota zaległości budżetowych wynika z nieuregulowania w określonych terminach kosztów 

postępowania. W stosunku do osób, które nie uregulowały należności w terminach podanych 

w wezwaniach do zapłaty zostały, wystawione i skierowane do Naczelników Urzędów 

Skarbowych, w celu wszczęcia egzekucji, tytuły wykonawcze. W przypadkach braku wpłat z 

egzekucji prowadzonych przez Urzędy Skarbowe, niejednokrotnie wysyłane były do w/w 

instytucji pisma o podanie informacji co do wyników załatwiania skierowanych tytułów 

wykonawczych. Ściąganie należności przez Urzędy Skarbowe trwa niekiedy do kilku 

miesięcy. Jest to proces już niezależny od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 

W 2011 r. w rozdziale 75015 – regionalne izby obrachunkowe - Izba zrealizowała również 

dochody nieplanowane. Były one klasyfikowane w § 0970 – wpływy z różnych dochodów. 

Dochody ujęte w tym paragrafie stanowiły kwotę 6 519 zł. Źródłem tych dochodów były 

głównie rozliczone wydatki z lat ubiegłych, które dotyczyły nadpłaconych przez 

pracowników składek na ubezpieczenia społeczne. Ten rodzaj dochodów rozliczany jest na 

podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dotyczy tych pracowników, którzy 

posiadają dodatkowe źródło dochodów powodujące przekroczenie określonej na dany rok 

podstawy do odprowadzenia należnych składek. Nadpłacone składki, po stronie pracodawcy, 

w takich przypadkach przekazywane są na rachunek dochodów Budżetu Państwa. Tego 

rodzaju dochodów nie można planować na każdy rok budżetowy, gdyż jak wskazuje praktyka 

w niektórych latach to źródło dochodów nie występowało. 

 

W 2011 r. Izba realizowała również dochody, które zostały zaplanowane 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  

w kwocie 150 000 zł. Źródłem tych dochodów były wpłaty dokonywane przez jednostki 

samorządu terytorialnego za udział w szkoleniach organizowanych przez RIO w Opolu. 

Dochody te były klasyfikowane w § 0830 – wpływy z usług. 

Plan dochodów określony w rozdziale 75093 § 0830 zrealizowano w kwocie 194 050 zł,  

a więc w 129,37%.  

Na wykonanie w 2011 r. dochodów ponad plan w omawianym rozdziale miało wpływ 

przede wszystkim bardzo duże zainteresowanie jednostek samorządowych prowadzonymi 

przez Izbę szkoleniami. Nie bez znaczenia był dobór tematów szkoleniowych, jak również 

zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów do prowadzenia szkoleń. Należy podkreślić, iż w 

2011 r. Izba zorganizowała 13 jednodniowych szkoleń i jedno szkolenie dwudniowe. 

Tematami szkoleń były w szczególności zagadnienia z zakresu sprawozdawczości 

budżetowej, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych, 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu j.s.t., ponoszenia wydatków w ramach projektów 

realizowanych ze środków Unii Europejskiej, procedur zamówień publicznych, ewidencji 

wykonania wydatków, prowadzenia ksiąg rachunkowych itp. W szkoleniach brały udział 

służby finansowe j.s.t. jak również pracownicy jednostek podległych j.s.t. Szkoleniem objęto 

także radnych, członków komisji rewizyjnych oraz prezydentów, burmistrzów, wójtów, 

przewodniczących zarządów województwa i powiatów województwa opolskiego. 

Zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez różne grupy pracowników 

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



 

 

była rezygnować z niektórych zagadnień bądź 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.  

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 

 

Podstawą gospodarki finansowej RIO w Opolu w zakresie wydatków budżetowych był 

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

3 444 000 zł. Plan wydatków opracowano na podstawie pisma Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2011 r. Nr DB-B-0333-16-1/11.  

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 Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie wniosków składanych 

przez Prezesa Izby. Te zmiany wynikały z realizacji dochodów budżetowych z tytułu 

prowadzonej działalności szkoleniowej. Cyklicznie, po zakończeniu każdego okresu 

sprawozdawczego, Prezes Izby składał wniosek o zwiększenie planu wydatków we 

wskazanych paragrafach o kwotę zaangażowanych środków na realizację szkoleń dla j.s.t., a 

podstawą tych wniosków były wielkości dochodów budżetowych odprowadzonych w danym 

okresie sprawozdawczym. Zwiększenia planu wydatków dokonywane były poprzez 

uruchomienie środków z rezerwy celowej. W 2011 r. Dysponent części budżetowej zwiększył 

plan wydatków o kwotę 150 000 zł, która to kwota stanowiła równowartość zaplanowanych 

dochodów z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej. 

Zmiany planu wydatków dokonywane były również przez Prezesa Izby na podstawie 

upoważnienia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polegały one 

na przeniesieniu wydatków między paragrafami należącymi do wynagrodzeń oraz w grupie 

wydatków bieżących. Niektóre zmiany były koniecznością i wynikały z planowania 

wydatków w paragrafach podanych w wytycznych do opracowania planu finansowego, 

natomiast w celach sprawozdawczych wymagano prezentowania ich w innych paragrafach. 

Pierwsza z tych zmian dotyczyła przeniesienia środków w celu zabezpieczenia wpłat na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Izba ponosiła takie wydatki w 

2011 r., gdyż nie zatrudniała osób niepełnosprawnych. Wobec tego, na etapie planowania, 

wydatki te były ujęte w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z 

wytycznymi wydanymi do planowania tego typu wydatków. W trakcie realizacji budżetu dla 

potrzeb sprawozdawczych wydatki te należało wykazywać w § 4140 – wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana na w/w wpłaty została dokonana 

poprzez zmniejszenie planu w paragrafach należących do wynagrodzeń o kwotę 43 010 zł.  

Kolejna zmiana dotyczyła nieprzewidzianego wydatku związanego z wypłatą odprawy 

pośmiertnej po zmarłym pracowniku, należnej rodzinie zmarłej. Zmiana ta spowodowała 



 

 

przeniesienie środków częściowo z paragrafów należących do wynagrodzeń i paragrafów 

należących do pozostałych wydatków bieżących. Dokonano ją na kwotę 5 217 zł. 

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonywane były w wydatkach bieżących i 

dotyczyły zabezpieczenia przede wszystkim środków na: wynagrodzenia dla Regionalnej 

Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, delegacje służbowe 

pracowników, szkolenia pracowników oraz sfinansowanie skutków wzrostu cen towarów i 

usług. Zmiany dokonywane w tej grupie wydatków wymagały ciągłego i bieżącego 

analizowania budżetu i wykorzystania oszczędności na realizację dodatkowych zadań. Na 

realizację zadań, o których mowa wyżej, zagospodarowano również oszczędności, które 

powstały w paragrafach należących do pochodnych od wynagrodzeń. 

Plan według ustawy budżetowej i plan po zmianach został wykazany w załączniku nr  2. 

 

W pierwszych miesiącach okresu sprawozdawczego, przy realizacji planu wydatków, 

wzięto pod uwagę zadania określone w rocznym ramowym planie pracy, które miały istotny 

wpływ na wykonywanie bieżących zadań merytorycznych Izby. Były to zadania związane z: 

zabezpieczeniem i prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego Izby, jak 

usprawnienie działania systemu sieciowego, weryfikacja oprogramowania, wymiana sprzętu 

komputerowego. W omawianym okresie zajęto się także zrealizowaniem zadań remontowych 

i zadań majątkowych. 

Do grupy zadań, na które w pierwszej kolejności wydatkowano środki, bo już w miesiącu 

styczniu, należały także zadania związane z przeprowadzeniem procedury konkursowej na 

nieetatowych członków Kolegium, których kadencja zakończyła się w styczniu br. Procedury 

konkursowe dotyczyły dwóch wakatów, a proces związany z powołaniem dwóch członków 

Kolegium na sześcioletnią kadencję został ostatecznie zakończony w lipcu 2011 r.  

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na bieżąco angażowano środki budżetowe 

na zabezpieczenie stanowisk pracy w niezbędne materiały, sprzęt, a także na bieżące płatności 

dotyczące utrzymania siedziby i urządzeń w niej funkcjonujących. 

 Plan wydatków na koniec roku 2011 wykonano w ogólnej kwocie 3 593 796 zł,  

co stanowi 99,99% 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 100%, wydatki bieżące pozostałe wykonano w 99,99% a wydatki 

majątkowe w wysokości 99,97%.  

 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 płatne w ramach 3% funduszu nagród oraz nagrody jubileuszowe. Na wydatki 

dokonane w tym paragrafie przeznaczono 2 182 935 zł. 

 Do grupy wynagrodzeń należą wydatki związane z wypłatą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego (§ 4040). Zostały one zrealizowane w miesiącu lutym br. w łącznej 

kwocie  

168 179 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 384 117 zł. Część pochodnych od wynagrodzeń 

pokrywano również ze środków rezerwy celowej. Ich wielkość zostanie podana w dalszej 

części informacji opisowej. 

W paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - realizowano wydatki związane z 

wypłatą wynagrodzeń dla Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzeczników dyscypliny 

finansów publicznych, nieetatowych członków Kolegium. Z tego paragrafu wypłacane były 

także wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych na utrzymanie 

czystości w pomieszczeniach Izby. Najwięcej środków w tym paragrafie wydatkowano na 

zadania realizowane przez Regionalną Komisję Orzekającą i Rzeczników dyscypliny 

finansów publicznych (117 254 zł). W ramach tej kwoty wypłacano miesięczne 

wynagrodzenia ryczałtowe i wynagrodzenia za udział w rozprawach.  

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

członków Kolegium, które w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 76 691 zł. 

W paragrafie tym dokonywano również wypłaty wynagrodzeń, na podstawie zawartych 

umów cywilnoprawnych, na utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Izby oraz na 

przegląd budynku i jego elementów składowych (32 694 zł). Z tego paragrafu realizowano 

także płatności za tłumaczenie materiałów oraz wypłacano honoraria za szkolenia, które nie 

mogły być sfinansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej, gdyż dotyczyły one 

szkoleń ponadplanowych. Na te wynagrodzenia wydatkowano kwotę 5 774 zł. 

W ramach tego paragrafu wypłacano honoraria za przygotowanie i wygłoszenie wykładów 

na szkoleniach ze środków rezerwy celowej. Ich wielkość zostanie przedstawiona przy 

omawianiu wydatków realizowanych ze środków pochodzących z rezerwy celowej. 

 

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

paragrafów należących do tej grupy wydatków wykonanie wykazuje wskaźnik 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). Wydatkowano na nie łącznie 62 372 zł. 

Kolejna grupa wydatków związana jest z stałymi comiesięcznymi opłatami. 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). Zostały one 

wykonane w łącznej kwocie 14 538 zł. Z omawianej  grupy wydatków niewielkie środki na 

usługi telefoniczne poniesiono z rezerwy celowej. 

W grupie wydatków przeznaczonych na zakupy, w pierwszej kolejności zabezpieczono 

płatności związane z zakupem oprogramowania prawnego, publikacji i prenumeraty 

specjalistycznych czasopism, sprzętu technicznego oraz akcesoriów i materiałów do sprzętu 

komputerowego i technicznego (tonery, papier komputerowy). Wydatki te były realizowane z 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Największymi wydatkami w tej grupie były 

wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych i administracyjnych (29 558 zł), 

literatury i specjalistycznych wydawnictw (7 766 zł) oraz na oprogramowanie komputerowe 



 

 

(9 760 zł). Z tego paragrafu dokonywano również płatności na zakup etyliny do dwóch 

samochodów służbowych (15 963 zł). 

W paragrafie tym realizowano także wydatki związane z działalnością szkoleniową w 

ramach otrzymanych środków z rezerwy celowej, które zostaną przedstawione w dalszej 

części informacji. 

Do grupy zakupów należą również wydatki realizowane w § 4260 – zakup energii. 

Wydatki dokonywane w tym paragrafie dotyczyły płatności za dostawę energii elektrycznej, 

cieplnej i wody. W 2011 r. wydatkowano na nie 32 395 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki związane z zakupem różnego rodzaju 

usług niezbędnych do funkcjonowania Izby. Były one realizowane z § 4300 – zakup usług 

pozostałych. W tym paragrafie wskaźnik wykonania stanowi 99,99%. Najwięcej wydatków z 

tego paragrafu poniesiono na realizację zadań szkoleniowych dla jednostek samorządu 

terytorialnego. Zostaną one omówione w dalszej części informacji. Kolejnym wydatkiem 

należącym do omawianego paragrafu należą opłaty za użytkowanie programów 

komputerowych. W ramach kwoty 5 548 zł  uregulowano płatności za utrzymanie serwera i  

nadzór autorski sprawowany nad oprogramowaniem komputerowym. Wydatki realizowane w 

tym paragrafie dotyczyły również opłat pocztowych, na które wydano 7 336 zł. Pozostałe 

wydatki dotyczyły kosztów utrzymania siedziby i stanowisk pracy, a należały do nich 

płatności z tytułu: ochrony budynku (7 132 zł), usług komunalnych i kosztów związanych z 

utrzymaniem majątku Izby, na które wydatkowano 10 864 zł. W tym paragrafie należy 

wyszczególnić wydatki związane z procedurami konkursowymi (na członków Kolegium). W 

okresie sprawozdawczym wydatkowano na ogłoszenia o konkursach 3 713 zł. Do wydatków 

omawianego paragrafu należą również wydatki związane z uczestnictwem pracowników Izby 

w szkoleniach. Bardzo często z tytułu udziału pracowników w szkoleniach otrzymywano 

faktury za noclegi i usługi gastronomiczne, które zgodnie z klasyfikacją budżetową nie mogły 

być zakwalifikowane do § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej, lecz obciążały plan § 4300. W okresie sprawozdawczym poniesiono na nie 

9 925 zł.  

W ramach usług 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 

(12 435 zł), konserwację i naprawy sprzętu technicznego, środków trwałych, na które 

wydatkowano 9 157 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 

wydatkowano na delegacje służbowe inspektorów kontroli - 116 088 zł. W ramach tej kwoty 

poniesiono wydatki na 21 kontroli kompleksowych i 11 kontroli pozostałych. Z tego 

paragrafu realizowano również delegacje pozostałych pracowników. Dotyczyły one zwrotu 

kosztów podróży za udział pracowników w konferencjach bądź szkoleniach. Wydatkowano 

na nie 6 784 zł. 

W analizowanym okresie poniesiono także wydatki na podróże służbowe zagraniczne, które 

wykazano w § 4420. Z tego paragrafu pokryto diety i koszty przejazdu pracowników 



 

 

delegowanych na seminarium współorganizowane przez Europejską Organizację Zrzeszającą 

Regionalne Instytucje Audytu Zewnętrznego Środków Publicznych (EURORAI) oraz 

Trybunał Obrachunkowy Landu Hesja.  

 

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 30 290 zł. W ramach tej kwoty pokryto 

wydatek związany z szkoleniem wszystkich pracowników merytorycznych Izby, który 

stanowił kwotę 10 326 zł. 

Kwota wykazana w § 4700 obejmuje udział pracowników w konferencjach, seminariach 

bądź innych formach szkolenia. Z tego paragrafu poniesiono również wydatki ze środków 

rezerwy celowej, które zostaną przedstawione w dalszej części informacji. 

 

 Wydatki należące do grupy wydatków majątkowych zostały wykonane w 99,97%. 

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

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

wydatkowano kwotę 22 499 zł na zakup sprzętu komputerowego. W ramach przedstawionej 

kwoty zakupiono trzy komputery stacjonarne i trzy laptopy. Z tego paragrafu wydatkowano 

7 493 zł na zakup sieciowego oprogramowania antywirusowego.   

 

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 2011 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 pochodziły z realizacji dochodów budżetowych w związku z 

prowadzeniem działalności szkoleniowej. W wyniku tej działalności, w 2011 r. został 

zwiększony przez Ministra Finansów plan wydatków o kwotę 150 000 zł.  

Zwiększenie planu wydatków o środki pochodzące z rezerwy celowej w szczegółowości 

do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w kolumnie 6 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 – 2 093 zł – w kwocie tej uregulowano 

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

ubezpieczeń społecznych) od wynagrodzeń wypłacanych wykładowcom. 

§ - 4120 – składki na fundusz pracy – 337 zł – kwota ta została odprowadzona do ZUS z 

tytułu naliczonych składek na fundusz pracy od wynagrodzeń wykładowców. 

§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 19 845 zł – w ramach tej kwoty wypłacono 

honoraria na 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 – 67 489 zł. W paragrafie tym dokonywano 

zakupów sprzętu technicznego, który wykorzystywano do działalności szkoleniowej (laptopy, 

rzutnik, urządzenie do oprawy materiałów szkoleniowych) na które wydatkowano 20 144 zł. 

Pozostałą kwotę wydatkowano na materiały biurowe oraz oprzyrządowanie do sprzętu 

technicznego i komputerowego (tonery, papier do komputerów, zasilacze itp.), fachową 

literaturę oraz oprogramowanie komputerowe. 

§ - 4270 – zakup usług remontowych – 12 800 zł – w kwocie tej realizowano wydatki 

związane z konserwacją sprzętu wykorzystywanego do działalności szkoleniowej 

(kserokopiarki, drukarki), na które wydatkowano 4 820 zł. Z tego paragrafu pokryto również 

remont sali wykładowej w kwocie 7 980 zł. 

§ - 4300 – zakup usług pozostałych – 45 536 zł – największym wydatkiem w tym 

paragrafie, na który wydatkowano środki, to wynajem sali wykładowych i ośrodka 

szkoleniowego (44 440 zł). Pozostała kwota została przeznaczona na opiekę autorską 

pełnioną nad oprogramowaniem wykorzystywanym do działalności szkoleniowej. 

Ze środków pochodzących z rezerwy celowej pokryto także wydatki poniesione na 

rozmowy telefoniczne w kwocie 130 zł, która to kwota obciążyła paragraf 4370 – opłaty z 

tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.  

Sfinansowano również szkolenia pracowników biorących udział w prowadzeniu 

działalności informacyjnej i szkoleniowej jednostek samorządowych. Wydatki z tego tytułu 

stanowiły kwotę 1 770 zł i obciążały paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej. 

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

szkoleniowej zostały wykorzystane w 100%. 

 

IV. Zobowiązania 

 

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

wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2011r. – wykazano zobowiązania w łącznej 

kwocie 203 239 zł. Na kwotę tą złożyły się: dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 

2011 r. w kwocie 170 105 zł, pochodne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego w wysokości 32 194 zł (§ 4110 – 28 764 zł, § 4120 – 3 430 zł) oraz opłaty pocztowe 

wykazane w § 4300 w kwocie 939 zł. Zobowiązania te były zobowiązaniami 

niewymagalnymi. 

 

V. Podsumowanie 

 

 Podsumowując realizację wydatków budżetowych za 2011 r. należy stwierdzić, że 

przebiegała ona prawidłowo i bez zakłóceń. W pierwszych miesiącach okresu 

sprawozdawczego zwrócono szczególną uwagę na realizację bieżących wydatków, 

niezbędnych do wykonywania zadań merytorycznych. Dokonano zatem analizy potrzeb w 

zakresie doposażenia pracowników w niezbędny sprzęt, artykuły, fachową literaturę, co 

zapewniało pracownikom wykonywanie zadań merytorycznych. Zwrócono szczególną uwagę 

na jakość sprzętu technicznego Izby. Analiza dokonana w tym zakresie wykazała konieczność 



 

 

wymiany części składowych, przede wszystkim w kserokopiarkach, co miało wpływ na 

podniesienie jakości materiałów szkoleniowych, jak również na wykonywane bieżącej pracy. 

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

siedziby i pomieszczeń biurowych spowodowały konieczność przeprowadzenia konserwacji i 

drobnych napraw oraz remontów w pomieszczeniach biurowych, co skutkowało 

wydatkowaniem środków finansowych a także podniosło parametry techniczny sprzętu, 

poprawiło estetykę pomieszczeń i zapewniło lepsze warunki pracy. 

 Zadbano także o rozwój pracowników, kierując i dając możliwość skorzystania z 

różnych szkoleń, co podniosło kwalifikacje zawodowe pracowników.  

W zakresie wydatków majątkowych odnowiono sprzęt komputerowy, eliminując 

jednocześnie najstarsze komputery w Izbie i zakupiono nowy program antywirusowy. Wraz z 

wymianą sprzętu komputerowego uaktualniono oprogramowanie sieciowe, co miało istotny 

wpływ na jakość wykonywanych zadań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 


