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Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2013 r. 

 

W sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków 

budżetowych w odniesieniu do ustalonego planu na 2013 r. Szczegółowość informacji 

zawartych w tym sprawozdaniu wynika również z pisma Ministerstwa Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 10 lutego 2014 r. Nr DBiF-WPRB3127.1.2014,w którym zobowiązano 

jednostki do omówienia dochodów według poszczególnych źródeł, wydatków budżetowych 

realizowanych z budżetu środków europejskich i ze środków rezerwy celowej. Wskazano 

również na omówienie podstawy planowania dochodów i wydatków oraz przyczyn 

dokonywania zmian w planie wydatków w ciągu roku.  

 

I. Wykonanie dochodów budżetowych 

 

W roku 2013 główne źródła pozyskiwania dochodów budżetowych przez Izbę dotyczyły: 

 kosztów postępowania orzeczone wobec osób uznanych za winnych naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych, 

 dochodów z działalności szkoleniowej organizowanej dla jednostek samorządowych.  

Zaplanowano dochody budżetowe na 2013 r. w ogólnej kwocie 262 000 zł. W ramach tej 

kwoty zaplanowano dochody budżetowe w rozdziale: 

- 75015 - regionalne izby obrachunkowe § 0690 – wpływy z różnych opłat - w wysokości 

12 000 zł. Podstawą planowania tego rodzaju dochodów budżetowych w 2013 r. była w 

szczególności wielkość ich wykonania w roku ubiegłym, 

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

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

różnych usług  w kwocie 250 000 zł. Wysokość określono na podstawie planu rzeczowego 

szkoleń, który uwzględniał ilość szkoleń jednodniowych i dwudniowych, tematykę szkoleń 

oraz planowaną liczbę uczestników szkoleń. Nie bez znaczenia dla określenia planowanych 

dochodów z tego źródła na 2013 r. miała kwota wykonanych dochodów w roku 2012. 

 

Dochody budżetowe w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane  

w łącznej kwocie 305 526 zł, co stanowi 116,61% przyjętego planu. 

W rozdziale 75015 § 0690 dochody budżetowe wykonano w kwocie 16 545 zł, co 

stanowiło 137,88% wielkości planowanej. Realizacja dochodów w omawianym paragrafie 

jest zależna od liczby osób ukaranych kosztami postępowania za naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. Na etapie planowania założono, iż koszty postępowania wpłaci około 

41 obwinionych. W 2013 r koszty postępowania uregulowało 58 osób. Wzrost liczby osób 

uznanych za winnych naruszenia dyscypliny finansów publicznych (w stosunku do wielkości 

planowanej) spowodował, że w tym paragrafie, wykonano dochody ponad plan. 

Na koniec 2013 r. wystąpiły jedynie należności niewymagalne, gdzie termin zapłaty 

przypadał na styczeń 2014 r. w kwocie 291,71 zł. Nie wystąpiły w tym paragrafie zaległości 

budżetowe.  

W 2013 r. w rozdziale 75015 Izba realizowała dochody nieplanowane, w § 0970 – 

wpływy z różnych dochodów - w kwocie 701 zł. Kwota ta stanowiła rozliczenie wydatków 

roku ubiegłego, które zgodnie z przepisami o wykonaniu budżetu państwa nie mogły być 

zaksięgowane jako zwrot wydatków, lecz stanowiły dochód budżetu państwa. 



Największym źródłem dochodów w 2013 r. były dochody realizowane w rozdziale 75093 

- dochody państwowych jednostek budżetowych uzyskane z tytułu przyjęcia zadań,  

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

usług. Na wielkość tych dochodów składały się wpłaty jednostek samorządu terytorialnego i 

ich jednostek organizacyjnych za udział w szkoleniach organizowanych przez RIO w Opolu. 

Plan dochodów określony na 2013 r. w rozdziale 75093 § 0830 zrealizowano w kwocie 

288 280 zł, co stanowiło w 115,31% planu. Na zrealizowaną wielkość dochodów w takiej 

wysokości miały wpływ ilość zorganizowanych szkoleń i liczba osób biorących udział w 

szkoleniach. 

W 2013 r. Izba zorganizowała 10 jednodniowych szkoleń i jedno szkolenie dwudniowe, w 

których wzięło udział 1 191 osób.  Szkolenia kierowane były do różnych grup pracowników 

jednostek samorządowych.  

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności do zapłaty ani zaległości 

budżetowe, co oznacza że wszystkie należności budżetowe z tego tytułu zostały uregulowane 

i odprowadzone do końca okresu sprawozdawczego na rachunek dochodów Budżetu Państwa. 

W 2013 r nie wystąpiły przypadki zaniechania poboru dochodów budżetowych, nie było 

również przypadków umorzenia  ani rozłożenia na raty dochodów budżetowych. 

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

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

planu dochodów budżetowych sporządzonym za w/w okres.  

  

II. Wykonanie planu wydatków budżetowych 

 

Plan wydatków i jego zmiany 

 

Podstawą gospodarki finansowej RIO w Opolu w zakresie wydatków budżetowych był 

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

3 623 000 zł, w oparciu o pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lutego 

 2013 r. Nr DBiF-PiRB-311-19-2j/MG/2013. 

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.  

Podstawą opracowania planu wydatków na 2013 r. były w szczególności zadania ujęte w 

rocznym ramowym planie pracy w zakresie prowadzonej przez Izbę działalności kontrolnej 

gospodarki finansowej j.s.t. oraz działalności nadzorczej. Ich realizacja wiązała się z 

zabezpieczeniem środków na delegacje inspektorów kontroli, zabezpieczeniem  

i prawidłowym funkcjonowaniem systemu informatycznego Izby, a więc z usprawnieniem 

działania systemu sieciowego, weryfikacją oprogramowania, wymianą sprzętu 

komputerowego, wprowadzeniem nowych wersji oprogramowania do sprawozdawczości 

budżetowej BeSTi@. Kolejne zadania, które uwzględniono przy planowaniu wydatkowania 

środków budżetowych to zadania związane z wymianą doświadczeń i podnoszeniem 

kwalifikacji pracowników poprzez zapewnienie im możliwości udziału w naradach  

i konferencjach oraz dostępu do literatury przedmiotowej i orzecznictwa.  

Planowanie wydatków wyznaczały także zawarte umowy i decyzje administracyjne 

regulujące opłaty związane z utrzymaniem siedziby i urządzeń w niej funkcjonujących oraz 



bieżące potrzeby związane z doposażeniem stanowisk pracy w materiały niezbędne do 

wykonywania zadań merytorycznych. 

Planowanie wydatków majątkowych wynikało z opracowanych planów rzeczowych, w  

których ujęto zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 

 

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

dokonywane przez Ministra Finansów oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji na podstawie 

wniosków składanych przez Prezesa Izby. 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. 

Podstawą tych wniosków były wielkości odprowadzonych, w danym okresie 

sprawozdawczym, dochodów budżetowych. Zwiększenia planu wydatków dokonywane były 

poprzez uruchomienie środków z rezerwy celowej. W 2013 r. Minister Finansów zwiększył 

plan wydatków o kwotę 250 000 zł, która stanowiła równowartość zaplanowanych dochodów 

z tytułu prowadzonej działalności szkoleniowej. 

  

 W omawianym okresie sprawozdawczym  Minister Finansów dokonał także 

zwiększenia budżetu Izby o kwotę 165 310 zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów 

powyższa  kwota przeznaczona była na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników 

regionalnych izb obrachunkowych należnych od stycznia 2013 r. oraz na pokrycie  

pochodnych związanych z wypłatą tych podwyżek. Powyższa kwota  pochodziła  z rezerwy 

celowej (pozycja 78 ustawy budżetowej). 

Minister Administracji i Cyfryzacji w 2013 r. dokonał jedną zmianę  w planie  

wydatków Izby, w grupie wydatków majątkowych. Zmiana ta została dokonana na wniosek 

Prezesa Izby. Wywiązując się z obowiązku częściowego oddania kwoty otrzymanej w 2012 r. 

z budżetu RIO w Bydgoszczy, na realizację zakupów majątkowych, Prezes Izby zwrócił się z 

prośbą o zmniejszenie planu finansowego RIO w Opolu na 2013 r. w § - 6060 wydatki na 

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł i równoczesne zwiększenie w 

tym paragrafie planu finansowego RIO w Bydgoszczy. 

Zmiany wprowadzane decyzjami Ministra Finansów i Ministra Administracji i Cyfryzacji 

spowodowały, iż plan wydatków RIO w Opolu na 2013 r. ostatecznie stanowił wielkość  

4 018 610 zł. 

 

 Zmiany w planie wydatków dokonywane były również przez Prezesa Izby na 

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

na przeniesieniu wydatków między paragrafami rozdziału 75015. Przyczyny dokonywania 

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

przeniesienia środków w celu zabezpieczenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. W 2013 r. wydatki takie Izba ponosiła, gdyż nie zatrudniała osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Dysponenta części 

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

wynagrodzenia osobowe pracowników -  natomiast dla celów sprawozdawczych - wpłaty te 

klasyfikowano w § 4140. Zmiana w planie wydatków została dokonana poprzez zmniejszenie 

planu w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46 845 zł  

i równoczesne określenie planu wydatków w § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   



Kolejna zmiana odnosiła się do zmniejszenia planu wydatków w § 4170 – wynagrodzenia 

bezosobowe i równoczesne zwiększenie planu wydatków w § 4300 – zakup usług 

pozostałych. Przyczyną dokonania tej zmiany było zagwarantowanie środków na realizację 

usług związanych z utrzymaniem czystości w siedzibie Izby i wykonywaniem usługi w 

zakresie BHP. Na etapie opracowania planu wydatków zadania związane z utrzymaniem 

czystości i wykonywaniem zadań w zakresie BHP zaplanowano w paragrafie 4170 – 

wynagrodzenia bezosobowe. W roku sprawozdawczym uległa zmianie forma realizacji tych 

zadań, gdyż zrezygnowano z wykonywania w/w zadań przez osoby zatrudnione na podstawie 

umów cywilnoprawnych na rzecz wykonywania ich przez specjalistyczne firmy. Zmiana 

formy realizacji powyższych zadań wymagała również przeniesienia środków z § 4170 – 

wynagrodzenia bezosobowe do § 4300 – zakup usług pozostałych. 

 Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonywane były w wydatkach bieżących  

i dotyczyły zabezpieczenia przede wszystkim środków na: materiały i akcesoria do dwóch 

samochodów służbowych obsługujących zespoły kontrolne, usunięcie nieprzewidzianych 

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

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

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

przewidzieć.  

 Zmiany wewnętrzne w planie wydatków odnosiły się również do wydatków 

majątkowych. Podstawą tej zmiany była korekta rzeczowego planu wydatków majątkowych, 

która polegała na wprowadzeniu zakupu nowego środka trwałego tj. centrali telefonicznej. 

Spowodowała ona konieczność zmniejszenia środków na zakup sprzętu komputerowego i 

zagwarantowania środków budżetowych na zakup nowej centrali telefonicznej.  

Plan według ustawy budżetowej i plan po zmianach został wykazany  

w załączniku nr  2. 

 

Realizacja planu wydatków 

 

 Plan wydatków na koniec roku 2013 wykonano w ogólnej kwocie 3 997 161 zł,  

co stanowi 99,47% przyjętego planu. Wskaźnik ten obejmuje również wydatki realizowane  z 

rezerw celowych przyznanych na prowadzenie działalności szkoleniowej oraz na  podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników regionalnych izb obrachunkowych.  

 Omawiając wykonanie planu wydatków należy odnosić je do poszczególnych grup 

wydatków i zadań, na które wydatkowano środki budżetowe. 

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskaźnik wykonania 

wykazuje wielkość 99,97%, wydatki bieżące pozostałe wykonano w 97,99% a wydatki 

majątkowe w wysokości 99,64%.  

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

osobowe pracowników i § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zostały one 

zrealizowane w 100%. W ramach § 4010 wypłacano wynagrodzenia pracownikom objętych 

mnożnikowym systemem wynagradzania oraz pracownikom nieobjętych tym systemem. Były 

to płatności wynikające z angaży, nagrody uznaniowe oraz nagrody jubileuszowe. 

Wydatkowano na nie 2 315 212 zł. Kwota ta zawiera również wydatki poniesione na 

wynagrodzenia z rezerwy celowej. 



 Do  grupy wynagrodzeń należą wydatki związane z wypłatą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego (§ 4040). Zostały one zrealizowane w miesiącu lutym 2013 r. w 

łącznej kwocie 173 470 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 458 407 zł , co stanowiło 99,82%. Niewykorzystana 

kwota w tej grupie wydatków dotyczyła środków pochodzących z rezerw celowych. Ich 

niewykorzystana wielkość zostanie omówiona w dalszej części informacji. 

W paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan wydatków wykonano w kwocie 

271 493 zł tj. w 100%. W ramach tej kwoty wypłacano wynagrodzenia Regionalnej Komisji 

Orzekającej i Rzecznikom Dyscypliny Finansów Publicznych, nieetatowym członkom 

kolegium. Z paragrafu tego pokrywano również honoraria za szkolenia organizowane dla 

pracowników Izby oraz honoraria za przygotowanie i wygłoszenie wykładów na szkoleniach 

dla jednostek samorządu terytorialnego.  

 

 W grupie pozostałych wydatków bieżących plan wykonano w 97,99%. W większości 

paragrafów należących do tej grupy wydatków wskaźnik wykonania wynosi 100%. 

W niektórych paragrafach już na początku roku budżetowego wydatkowano znaczną część 

środków budżetowych, gdyż wymagały tego terminy płatności, określone w przepisach 

szczególnych bądź decyzjach administracyjnych. 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). Stanowiły one  łącznie w 2013 r. kwotę 65 961 zł.  

Kolejna grupa wydatków sztywnych 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 13 700 zł.  

W grupie wydatków planowanych na zakupy materiałów, wydatki zostały zrealizowane w 

kwocie 213 851 zł. Ich wielkość wykonania należy jednak oddzielnie omówić w 

poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej należących do tej grupy wydatków. I tak 

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wydatki tego paragrafu wykonano w kwocie 

176 898 zł.  

Największymi wydatkami § 4210 w 2013 r. były wydatki poniesione na   

następujące zakupy:  

 sprzętu komputerowego, technicznego i biurowego - 48 662 zł - w ramach tej kwoty 

zakupiono sprzęt komputerowy o cenie jednostkowej poniżej 3 500 zł oraz drukarki, 

niszczarki, faks, meble biurowe, 

 materiałów biurowych i administracyjnych w tym także materiałów do sprzętu technicznego - 

tonery, papier komputerowy i kserograficzny -51 255 zł,  

 literatury i oprogramowania komputerowego -33 608 zł. 

Z  tego paragrafu dokonywano również płatności na zakup etyliny do trzech samochodów 

służbowych (29 158 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym w tym paragrafie realizowano 

wydatki związane z jubileuszem XX – lecia regionalnych izb obrachunkowych (14.215 zł). 

Dotyczyły one głównie zakupu wydanych na tę okoliczność, przez Krajową Radę 

Regionalnych Izb Obrachunkowych, książek „Samorząd- finanse- nadzór i kontrola”. 



Wykazane kwoty zawierają również wydatki realizowane z rezerwy celowej. Szczegółowe 

kwoty wydatkowanych środków w tym paragrafie z rezerwy celowej  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 2013 r. wydatkowano na nie 36 953 zł.  

 

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki związane z zakupem różnego rodzaju  

usług niezbędnych do funkcjonowania Izby. Były one klasyfikowane w § 4300 – zakup usług  

pozostałych. Plan wydatków w tym paragrafie wykonano w łącznej kwocie 233 292 zł, co 

stanowi 92,38% wielkości planowanej. Wykonanie wydatków 2013 r. w tym paragrafie  

poniżej wskaźnika 100% miał związek z niewykorzystaniem kwoty otrzymanej z  rezerwy 

celowej. Wielkość niewykorzystanej kwoty zostanie omówiona w dalszej części informacji 

opisowej. 

Najwięcej wydatków z tego paragrafu poniesiono na realizację zadań szkoleniowych  

dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na wynajem sal i ośrodków 

szkoleniowych (80 260 zł).  

Kolejnym wydatkiem należącym do omawianego paragrafu należą opłaty za aktualizację 

programów komputerowych, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, 

utrzymanie serwera i opłaty za nadzór autorski sprawowany nad oprogramowaniem 

komputerowym. Wydatkowano na nie 56 036 zł. Wydatki realizowane w tym paragrafie 

dotyczyły również opłat pocztowych, na które wydano 7 408 zł. Pozostałe wydatki związane 

były z utrzymaniem siedziby i stanowisk pracy, a należały do nich płatności z tytułu: ochrony 

budynku, usług komunalnych oraz wydatków związanych z utrzymaniem siedziby Izby  

( utrzymanie czystości, przeglądy urządzeń funkcjonujących w budynku oraz inne usługi 

administracyjne). Wydatkowano na nie łącznie 47 599 zł. Do wydatków omawianego 

paragrafu należą również wydatki związane z uczestnictwem pracowników Izby  

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

niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Były to wydatki na usługi hotelowe  

i gastronomiczne, na które wydatkowano kwotę w wysokości  28 632 zł.  W tym paragrafie 

należy wyszczególnić wydatki związane z organizacją seminarium z udziałem delegacji  

z Trybunału Obrachunkowego Nadrenii Palatynatu. Na seminarium i konferencję  

z przedstawicielami w/w delegacji wydatkowano 6 536 zł. W okresie sprawozdawczym 

poniesiono także wydatki związane z wydaniem publikacji, zakupem okolicznościowych 

medali, dyplomów, usług introligatorskich z okazji XX- lecia, które stanowiły kwotę   

6 821 zł. 

W ramach usług realizowano także wydatki remontowe, które obciążały plan § 4270  

– zakup usług remontowych. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na nie 

łącznie 22 949 zł z czego 10 000 zł wydatkowano na konserwację i naprawy sprzętu 

wykorzystywanego w działalności szkoleniowej. W paragrafie tym z budżetu Izby poniesiono 

wydatki na naprawę środków trwałych ( przede wszystkim samochodów służbowych), 

konserwację sprzętu technicznego, a także uregulowano płatności za  remonty i konserwacje 

części wspólnych budynku. Wydatkowano na nie z budżetu Izby łącznie 12 949 zł. 

 

 Oddzielnego omówienia wymagają wydatki realizowane z §  4410 – podróże służbowe 

krajowe. W paragrafie tym wydatki zostały wykonane w 99,03%. Najwięcej środków 



wydatkowano na delegacje służbowe inspektorów kontroli. Stanowiły one kwotę 85 578 zł.  

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na 19 kontroli kompleksowych i 15 kontroli 

problemowych. Z tego paragrafu realizowano również delegacje pozostałych pracowników. 

Dotyczyły one zwrotu kosztów podróży za udział pracowników w konferencjach bądź 

szkoleniach. Wydatkowano na nie 4 544 zł. 

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

kontrolowanych wykorzystywano samochody będące w ewidencji środków trwałych RIO  

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

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

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

i akcesoriów, § 4270 – zakup usług remontowych, § 4300 – zakup usług pozostałych, w 

których ewidencjonowano wydatki na naprawy i eksploatację samochodów służbowych.  

 

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

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W okresie sprawozdawczym 

wydatkowano na nie ogółem 34 300 zł z czego ze środków budżetu Izby wydatkowano  

28 300 zł i 6 000 zł.  z rezerwy celowej. Kwota wykazana w § 4700 obejmuje udział 

pracowników w konferencjach, seminariach bądź innych formach szkolenia (dofinansowanie 

do przewodu doktorskiego i studiów doktoranckich). 

 

 Wydatki należące do grupy wydatków majątkowych zostały wykonane w 99,64%. 

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

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

wydatkowano łącznie 55 663 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: serwer (31 979 zł), centralę 

telefoniczną (15 628 zł) i oprogramowanie kadrowo – płacowe (8 056 zł).  

 

 Na koniec 2013 roku niewykonana kwota wydatków ( z budżetu Izby) stanowiła 

wielkość 1 717 zł. Na kwotę tą złożyły się pozostałości niewielkich środków w 

poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wynikały one głównie z ostatecznego 

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

miesiącu grudniu  założono kwoty nieco wyższe biorąc pod uwagę rosnące ceny bądź 

zwiększoną pod koniec roku ilość zadań merytorycznych, co niejednokrotnie powodowało 

podniesienie opłat za usługi telefoniczne, pocztowe itp. Ostateczne faktury z terminami 

płatności do końca grudnia 2013 r. stanowiły nieco  mniejsze kwoty niż założono. 

 Największa niewykorzystana kwota dotyczyła § 4410 – podróże służbowe krajowe, bo 

stanowiła wielkość 882 zł. Wykonywanie zadań kontrolnych do dnia 31.12.2013 r. 

uniemożliwiło  rozliczenie na ten dzień delegacji służbowych inspektorów kontroli oraz  

dokonania wypłaty delegacji służbowych. Niewypłacone delegacje wykazano jako 

zobowiązania niewymagalne.   

 

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 2013 Izba otrzymywała środki pochodzące z rezerwy celowej utworzonej 

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

o finansach publicznych. Otrzymane środki wynikały z realizacji dochodów budżetowych  

w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej.  

W wyniku tej działalności w 2013 r. został zwiększony przez Ministra Finansów plan 

wydatków o kwotę  250 000 zł. Zwiększenie planu wydatków o środki pochodzące z rezerwy 

celowej w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w kolumnie 

5 załącznika nr 2. 

Natomiast szczegółowe rozliczenie rezerwy celowej przedstawiono w załączniku nr 3  

do niniejszego opracowania. 

Ze środków pochodzących z rezerwy celowej w poszczególnych paragrafach realizowano 

następujące  wydatki: 

§ - 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1500 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 – 203 zł – kwota ta została odprowadzona do ZUS  

z tytułu naliczonych składek na fundusz pracy od wypłaconych honorariów. 

§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 25 000 zł – w ramach tej kwoty  wypłacono 

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

które podlegały ubezpieczeniu społecznemu, jak również wynagrodzenia zwolnione  

z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. 

§ - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 71 180 zł. W paragrafie tym dokonywano 

zakupów: materiałów biurowych, specjalistycznej literatury, programów komputerowych, 

sprzętu technicznego ( komputery, niszczarki,), oprzyrządowania do sprzętu technicznego, 

który wykorzystywano do działalności szkoleniowej (tonery, części zamienne, papier, itp.).  

§ - 4270 – zakup usług remontowych – 10 000zł – w kwocie tej realizowano wydatki 

związane z konserwacją sprzętu technicznego wykorzystywanego do działalności 

szkoleniowej ( kserokopiarki, drukarki) .  

§ - 4300 – zakup usług pozostałych – 108 276 zł – największe wydatki w tym paragrafie, 

to wydatki bezpośrednio związane z działalnością szkoleniową, do których należą m.in. 

wynajem sal wykładowych i ośrodka szkoleniowego. Wydatkowano na nie  80 260 zł.  

W kwocie ogółem uwzględniono także stałe miesięczne wydatki związane z utrzymaniem 

stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywaniu zadań informacyjno szkoleniowych. 

Wydatki te zostały rozliczone wskaźnikiem wynikającym z określonego w Izbie  klucza 

podziałowego. Do wydatków tych należały: aktualizacja programów komputerowych, 

wydatki związane z utrzymaniem siedziby i stanowisk pracy ( monitoring, usługi komunalne 

itp.). 

Ze środków pochodzących z rezerwy celowej pokryto także inne wydatki poniesione  

na: rozmowy telefoniczne w kwocie 500 zł, która to kwota obciążyła § 4370 – opłaty  

z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup energii w kwocie 6 900 zł, 

która to kwota obciążyła § 4260 – zakup energii, oraz na  dostęp do Internetu (§ 4350). 

Sfinansowano również szkolenia pracowników biorących udział w prowadzeniu 

działalności informacyjnej i szkoleniowej jednostek samorządowych. Wydatki z tego tytułu 



stanowiły kwotę 6 000 zł i obciążały §  4700 - szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej. 

 

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

szkoleniowej zostały wykorzystane w 92,26%. Niewykorzystana kwota rezerwy celowej  

w 2013 r. stanowiła wielkość 19 340 zł i dotyczyła przede wszystkim wydatków należących 

do § 4300 – zakup usług pozostałych. Niewykorzystana kwota w tym paragrafie (19 244 zł) 

wynikała z poniesienia mniejszych opłat za wynajem sal wykładowych i ośrodka 

szkoleniowego niż zakładano to na etapie planowania tych wydatków. Negocjacje 

prowadzone w zakresie cen, stosowanych ulg spowodowały, iż w rezultacie Izba otrzymywała 

rabaty, które miały wpływ na mniejsze wydatkowanie środków rezerwy celowej. 

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 96 zł dotyczyła § - 4120 – składki na 

fundusz pracy i wynikała z  wypłaty honorarium osobom, których wynagrodzenia były 

zwolnione z obowiązku opłacania składek na fundusz pracy. 

 

W 2013 r. Izba otrzymała również rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń dla 

pracowników w kwocie 139 531 zł i na pokrycie pochodnych związanych z wypłatą  

wynagrodzeń w kwocie 26 079 zł ( § 4110 – 23 510zł, § 4120 – 2 569 zł). Środki pochodzące  

z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano w 100%.  

W zakresie wykorzystania rezerwy celowej przyznanej na pochodne od wynagrodzeń (po 

ostatecznym rozliczeniu) Izba zwróciła do Dysponenta części budżetowej 358 zł z § 4110 – 

składki na ubezpieczenia społeczne i 33 zł z § 4120 – składki na fundusz pracy. 

Niewykorzystane środki rezerwy celowej w łącznej kwocie 391 zł wynikały z wypłaty 

składników wynagrodzeń , które zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych podlegają zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz 

pracy. 

Szczegółowe rozliczenie środków rezerwy celowej przekazanej na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń wykazano w załączniku nr 4. 

 

IV. Zobowiązania 

 

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

z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2013 r. – wykazano zobowiązania  

w łącznej kwocie 222 336 zł. Na kwotę tą złożyły się: dodatkowe wynagrodzenie roczne 

naliczone za 2013 r. w kwocie 183 712 zł, pochodne od naliczonego dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w wysokości 34 721 zł (§ 4110 – 31 580 zł, § 4120 – 3 141 zł) oraz 

usługi związane z utrzymaniem siedziby za miesiąc grudzień 2013 r. w łącznej kwocie 

3 263 zł  (§ 4260 §4300 i § 4370) oraz zobowiązana wykazane w § 4410 – 640 zł ( delegacje 

służbowe inspektorów kontroli).  Zobowiązania te były zobowiązaniami niewymagalnymi. 

 

 Podsumowując realizację wydatków budżetowych za 2013 r. należy stwierdzić,  

iż przebiegała ona prawidłowo i bez zakłóceń. Realizacja budżetu odzwierciedla wykonanie 

wszystkich zadań określonych w ramowym planie pracy oraz zadań, które pojawiły się jako 

dodatkowe w trakcie roku budżetowego. W pierwszych miesiącach omawianego okresu 

sprawozdawczego zwrócono szczególną uwagę na realizację bieżących wydatków, 

niezbędnych do realizacji 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 znaczenie na podniesienie 

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

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

siedziby i majątku znajdującego się w budynku spowodowały konieczność przeprowadzenia 

konserwacji i drobnych napraw oraz remontów, co skutkowało wydatkowaniem środków 

finansowych, a także podniosło parametry techniczne sprzętu, poprawiło estetykę 

pomieszczeń i zapewniło bezpieczne warunki pracy. 

 Zadbano także o rozwój pracowników kierując i dając możliwość skorzystania z 

różnych szkoleń, seminariów, konferencji. Zaopatrzono pracowników w niezbędne materiały 

do wykonywania zadań merytorycznych, a mianowicie specjalistyczne oprogramowanie, 

fachową literaturę, co umożliwiło podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.  

W zakresie wydatków majątkowych zakup serwera podniósł efektywność usług 

informatycznych co miało również wpływ na wykonywanie obowiązków pracowników,  

a także na sprawne funkcjonowanie takich programów jak: BeSTi@, systemu finansowo 

księgowego, kadrowo płacowego. Zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej poprawił 

łączność Izby z innymi jednostkami. 

 



 

  

      Dochody budżetowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
  

Załącznik Nr 1. 

L.p. Wyszczególnienie 

2013 
5:4 

Plan Wykonanie 

  % 

1 2 3 4 5 

  Część 80 (regionalne izby obrachunkowe) 262 000 305 526 116,61 

1 Dział 750 (Administracja publiczna) 262 000 305 526 116,61 

1.1 Rozdział 75015 (regionalne izby obrachunkowe) 12 000 17 246 143,72 

1.1.1. Paragraf 0690 (wpływy z różnych opłat) 12 000 16 545 137,88 

1.1.2. Paragraf 0920 ( pozostałe odsetki)       

1.1.3. Paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów)   701   

2.  Dział 750 (Administracja publiczna) 250 000 288 280 115,31 

2.1 
Rozdział 75093 (dochody PJB uzyskane z tyt. przyjęcia  
zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku 
dochodów własnych 250 000 288 280   

2.1.1. Paragraf 0830 (wpływy z różnych usług) 250 000 288 280 115,31 

          

          



  

Wykonanie planu wydatków ogółem za  2013 r. Załącznik nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w złotych

Plan wg Zmiana planu
Zmiana 

planu
ustawy o środki z o środki z 

2013
rezerwy cel. 

Poz 57

rezerwy cel. 

Poz 78

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                        13=11:12

1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 208 000   139 531 46 845 14 530 2 315 216 2 315 212 100,00

2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 000      14 530 173 470 173 467 100,00

3 Razem wynagrodzenia 2 396 000 139 531 0 0 61 375 14 530 2 488 686 2 488 679         100,00

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 389 000      1 500 23 510 386 413 624 413 150 99,89

5 4120 Składki na fundusz pracy 55 000         300 2 569 12 250 45 619 45 257 99,21

6 Razem pochodne od wynagrodzeń 444 000 1 800 26 079 0 0 12 636 0 459 243 458 407 99,82

7 Razem wynagr.wraz z pochodnymi 2 840 000 1 800 165 610 0 0 74 011 14 530 2 947 929 2 947 086         99,97

8 4140 Wpłart na PFRON 46 845 46 845 46 845 100,00

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 272 000      25 000 25 506 271 494 271 493 100,00

10 4210 Zakup materiałów i usług 75 000         71 180 30 955 177 135 176 898 99,87

11 4260 Zakup energii 38 000         6 900 7 940 36 960 36 953 99,98

12 4270 Zakup usług remontowych 20 000         10 000 7 030 22 970 22 949 99,91

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000           103 1 897 1 897 100,00

14 4300 Zakup usług pozostałych 71 000         127 520 54 023 252 543 233 292 92,38

15 4350 Zakup usług dostępu do sieci nternet 3 000           1 100 1 022 3 078 3 078 100,00

16 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef.komórkowej 3 000           1 749 1 251 1 251 100,00

17 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef.stacjon. 9 000           500 2 220 7 280 7 277 99,96

18 4400 Opłaty za admin. I czynsze 4 000           1 900 2 100 2 094 99,73

19 4410 Podróże służbowe krajowe 125 000      33 996 91 004 90 122 99,03

20 4430 Różne opłaty i składki 10 000         4 579 5 421 5 421 100,00

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. 52 000         406 51 594 51 594 100,00

22 4480 Podatek od nieruchomości 5 000           1 071 3 929 3 929 100,00

23 4510 Opłaty  na rzecz budżetu państwa 6 000           983 5 017 5 017 100,00

24 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu sł.cyw. 28 000         6 000 300 34 300 34 300 100,00

25 Razem pozostałe wydatki 723 000 248 200 0 0 0 88 505 132 123 1 014 818 994 412 97,99

26 Razem wydatki bieżące 3 563 000 250 000 165 610 0 0 162 516 146 653 3 962 747 3 941 498 99,46

27 6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 60 000 20 000 15 863 55 863 55 663 99,64

28 Razem wydatki majątkowe 60 000 0 0 20 000 0 0 15 863 55 863 55 663               99,64

29 OGÓŁEM  WYDATKI 3 623 000 250 000 165 610 20 000 0 162 516 162 516 4 018 610 3 997 161 99,47

Zmniejsze

nia

Zwiększeni

a

Wskaźnik 

wykonania do 

planowanych 

zmian

Wyszczególnienie
Plan po 

zmianie

 Wykonanie 

wydatków 2013 §
Lp.

Zmniejsz.

wewnętrzne zmiany

Zwiększenia

Zmiany zewnetrzne



  

Załącznik nr 3

część 80 dział 750 rozdział 75015 poz.57

Lp. kwota 

NR z dnia 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4370 4700 decyzji

1 Nr MF/FS03/000744 19.04.2013 16 000         22 000     3 000           45 000         2 000        88 000          

Wykonanie dec.Nr MF/FS03/000744 16 000         22 000     3 000           45 000         2 000        88 000          

Pozostało dec.Nr MF/FS03/000744 -               -            -               -               -             -                  

2 Nr MF/FS03/002323 10.07.2013 15 060     12 000         27 060          

Wykonanie Nr MF/FS03/002323 15 060     12 000         27 060          

PozostałoNr MF/FS03/002323 -               -            -               -               -             -                  

3 Nr MF/FS03/003434 12.09.2013 5 000           13 120     2 000           10 000         2 000        32 120          

Wykonanie Nr MF/FS03/003434 5 000           13 120     2 000           10 000         2 000        32 120          

Pozostało Nr MF/FS03/003434 -               -            -               -               -             -                  

4 Nr MF/FS03/004783 15.10.2013 1 500,00     300,00        4 000,00       21 000,00  6 900,00    5 000,00       60 520,00     1 100,00       500,00          2 000,00     102 820,00     

WykonanieNr MF/FS03/004783 1 500,00     203,89        4 000,00       21 000,00  6 900,00    5 000,00       41 275,64     1 100,00       500,00          2 000,00   83 479,53       

PozostałoNr MF/FS03/004783 -               96,11          -                 -              -              -                 19 244,36     -                 -                 -              19 340,47       

Razem plan rezerwy celowej 1 500,00     300,00        25 000,00     71 180,00  6 900,00    10 000,00     127 520,00   1 100,00       500,00          6 000,00    250 000,00     

Razem wykonanie rezerwy celowej 1 500,00     203,89        25 000,00     71 180,00  6 900,00    10 000,00     108 275,64   1 100,00       500,00          6 000,00    230 659,53     

Razem pozostało do wykorzystanie -               96,11          -                 -             -             -                 19 244,36     -                 -                 -              19 340,47       

Decyzja Ministra Finansów

Rozliczenie rezerwy celowej - działalność informacyjno szkoleniowa poz. 57

w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.



  

Załącznik nr 4

część 80 dział 750 rozdział 75015 poz.78

Lp. kwota 

NR z dnia 4010 4110 4120 decyzji

1 Nr MF/FS03/001105 24.05.2013 139 531,00  23 510,00      2 569,00     165 610,00  

2 Wykonanie rezerwy celowej 139 530,36  23 151,95      2 535,92     165 218,23   

3 Pozostało 0,64              358,05           33,08          391,77          

Decyzja Ministra Finansów

Rozliczenie rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne poz.78

 za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


