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Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

za 2014 r. 

 

 

W sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono realizację dochodów i wydatków 

budżetowych w odniesieniu do planu określonego na 2014 r. Szczegółowość informacji 

zawartych w tym sprawozdaniu wynika również z pisma Ministerstwa Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 25 lutego 2015 r. Nr DBiF-WPRB3125.4.2014. W piśmie tym 

zobowiązano jednostki do omówienia: wykonania dochodów budżetowych według 

poszczególnych źródeł oraz wydatków budżetowych w odniesieniu do wielkości planu. 

Wskazano także na omówienie podstawy planowania wydatków i przyczyn dokonywania 

zmian w planie wydatków w ciągu roku. Dodatkowo zobowiązano jednostki do 

przedstawienia wydatków z budżetu środków europejskich i ze środków  rezerwy celowej.   

 

 I. Wykonanie dochodów budżetowych 

 

 Główne źródła pozyskiwania w 2014 r. dochodów budżetowych przez Izbę, to koszty 

postępowania orzeczone wobec osób uznanych za winnych naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych oraz dochody z tytułu prowadzenia przez Izbę działalności szkoleniowej dla 

jednostek samorządowych.  

Plan dochodów budżetowych na 2014 r. opracowano na kwotę 212 000 zł. W ramach tej 

kwoty zaplanowano dochody budżetowe w rozdziale 75015 - regionalne izby obrachunkowe 

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - w wysokości 12 000 zł. Podstawą zaplanowania tego 

rodzaju dochodów budżetowych była w szczególności wielkość wykonania tej grupy 

dochodów w roku ubiegłym.  

Podstawą planowania dochodów 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 usług – w kwocie 200 000 zł był plan rzeczowy 

szkoleń opracowany na 2014 r. Plan ten uwzględniał ilość szkoleń jednodniowych i 

dwudniowych, tematykę szkoleń i liczbę uczestników szkoleń.  

 

Dochody budżetowe w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane  

w łącznej kwocie 248 825 zł, co stanowi 117,37% wielkości planowanej.  

W rozdziale 75015 § 0690 wskaźnik wykonania planowanych dochodów na koniec roku 

2014 r. ukształtował się na poziomie 63,17%.  

Planowanie tego rodzaju dochodów jest planowaniem hipotetycznym, gdyż trudno jest 

przewidzieć, ile wniosków o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wpłynie do 

Regionalnej Komisji Orzekającej i ile osób zostanie ukaranych kosztami postępowania.  

W 2014 r. Komisja Orzekająca ukarała kosztami postępowania za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych 27 osób. Do końca 2014 r. przypisane należności budżetowe z w/w 

tytułu uregulowało 26 obwinionych.  

W tej grupie dochodów budżetowych na koniec 2014 r. wystąpiły należności pozostałe  

do zapłaty w kwocie 291,71 zł, która to kwota jest równocześnie zaległością budżetową. 

Zaległość ta wynikała z nieuregulowania w określonym terminie należności przez jednego 

obwinionego. Windykacja należności ( w tym zaległości budżetowych) za analizowany okres 

odbywała się na bieżąco. Niezwłocznie po niedotrzymaniu przez obwinionych terminów 

płatności kierowane były tytuły wykonawcze do instytucji prowadzących egzekucję. W roku 

2014 r. w celu wyegzekwowania należnych dochodów budżetowych Izba skierowała tytuł 

wykonawczy do Urzędu Skarbowego.  

 



2 

 

W 2014 r. w rozdziale 75015 Izba realizowała dochody nieplanowane, wykazano je w  

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - w kwocie. 2 965 zł. Wykazana kwota wynikała z 

likwidacji samochodu służbowego - złomowanie środka trwałego - i zwrotu odszkodowania z 

polisy ubezpieczeniowej.  

Największe źródło dochodów w roku 2014 r. stanowiły dochody realizowane w rozdziale 

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

które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych.  

Na wielkość tych dochodów składały się wpłaty jednostek samorządu terytorialnego i ich 

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

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

Plan dochodów określony na 2014 r. w rozdziale 75093 § 0830 zrealizowano w kwocie 

238 300 zł, a więc w 119,15%. Na zrealizowaną wielkość dochodów w takiej wysokości 

miała wpływ ilość zorganizowanych szkoleń i liczba osób biorących udział w szkoleniach. 

W 2014 r. Izba zorganizowała 7 jednodniowych szkoleń i jedno szkolenie dwudniowe.  

W roku sprawozdawczym udział w szkoleniach wzięło 939 osób.  Szkolenia kierowane były 

do różnych grup pracowników jednostek samorządowych. Były więc to szkolenia dla osób 

uczestniczących w procesie udzielenia zamówień publicznych, głównych księgowych 

samorządowych jednostek organizacyjnych, dla skarbników i służb finansowych jednostek 

samorządowych.  

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

zapłaty ani zaległości budżetowe, co oznacza że wszystkie należności budżetowe z tego tytułu 

zostały odprowadzone do końca okresu sprawozdawczego na rachunek dochodów Budżetu 

Państwa. 

 

W 2014 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 złożonych 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 3 966 000 zł. Plan wydatków opracowano na podstawie pisma Ministerstwa  

Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 lutego 2014 r. Nr DBiF-PiRB-3120.6.3.10.2014/MG. 

W limicie wydatków określonych w wyżej wymienionym piśmie wyszczególniono 

wydatki w podziale na poszczególne grupy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

wydatki bieżące rzeczowe i wydatki majątkowe. Podstawą opracowania planu wydatków na 

2014 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, prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego Izby, (co oznacza sprawne 

działanie systemu sieciowego, weryfikację oprogramowania, wymianę najstarszego sprzętu 

komputerowego, zakup nowych wersji oprogramowania). Kolejne zadania, które 

uwzględniono przy planowaniu wydatków 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. 
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Powyższe determinowało prawidłową realizację przez Izbę zadań w zakresie działalności 

analitycznej, opiniodawczej, doradczej i informacyjnej. 

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 omawianym okresie plan wydatków ulegał zmianom. Były to zmiany dokonane przez 

Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Finansów. Jedna z tych zmian spowodowała 

zmniejszenie planu § 4300 – zakup usług pozostałych - o 28 000 zł. W wyniku analizy 

wykonanych dochodów budżetowych w regionalnych izbach obrachunkowych z działalności 

szkoleniowej  (za I kwartał 2014 r.) Dysponent części budżetowej dokonał korekty (poprzez 

zmniejszenia lub zwiększenia) wydatków w planach finansowych wszystkich regionalnych 

izbach obrachunkowych. Dla RIO w Opolu korekta ta polegała na zmniejszeniu planu 

wydatków w w/w paragrafie, co dla Izby było niezrozumiałe, biorąc pod uwagę  wskaźnik 

wykonanych dochodów za analizowany okres (31.03.- 64,29%).  

Druga zmiana planu wydatków została dokonana przez Ministra Administracji i 

Cyfryzacji  na wniosek Prezesa RIO w Opolu i polegała na zmniejszeniu planu wydatków w 

§ 4210 o kwotę 275 zł i § 6060 o kwotę 225 zł z równoczesnym  zwiększeniem wydatków w 

tych paragrafach dla RIO w Olsztynie. Zmiana ta wynikała z porozumienia podpisanego przez 

Prezesów Izb w dniu 29 maja 2012 r., w sprawie współpracy i współdziałania w przedmiocie 

zorganizowania oraz sprawnego i ciągłego funkcjonowania: stron internetowych regionalnych 

izb obrachunkowych, poczty elektronicznej dla izb, zapewniających możliwość 

korespondencji elektronicznej z j.s.t wymiany i przechowywania plików, dostępu do 

ogólnopolskiej bazy sprawozdań budżetowych i danych planistycznych j.s.t dostępu do 

zaawansowanych metod statystycznych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie została 

zobowiązana do pilnej modernizacji serwera realizującego w/w usługi. Strony porozumienia 

zobowiązały się do rezygnacji na rzecz RIO w Olsztynie z części planu swoich wydatków na 

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

 W 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji dokonał zwiększenia planu wydatków 

w  

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł. Kwotę tą oddała RIO w Łodzi, którą 

wcześniej pożyczyła na remont siedziby.  

 Minister Finansów natomiast dokonał zwiększenia planu wydatków Izby ze środków 

rezerwy celowej o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

szkoleniowej dla jednostek samorządowych i było to wynikiem zadeklarowania  przez Izbę 

zrealizowania ponadplanowych dochodów  z tytułu działalności szkoleniowej.  

 Plan wydatków w wyniku tych zewnętrznych zmian na koniec 2014 r. stanowił kwotę 

3 981 500 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 2014 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.  
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W trakcie realizacji budżetu (dla potrzeb sprawozdawczych) zobowiązano jednostki  

do wykazywania wpłat na PFRON w § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Zmiana ta została dokonana poprzez zmniejszenie planu  

w paragrafach należących do wynagrodzeń o kwotę 49 159 zł i równoczesnym określeniem 

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

Niepełnosprawnych. Kolejna zmiana planu związana była z zabezpieczeniem środków na 

pokrycie zobowiązań wobec pracowników z tytułu podpisania umowy o podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych. Kwota tych zobowiązań wynikająca z wyżej zawartych umów to 

3 900 zł. Zmianę planu w tym zakresie dokonano zmniejszając plan § 4700 - szkolenia 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i równocześnie zwiększając 

plan § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o w/w kwotę. W okresie 

sprawozdawczym dokonywane były również zmiany planu wydatków  w grupie wydatków 

bieżących. Jedna z tych zmian 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. Zmiana formy realizacji tych zadań z umów cywilno 

prawnych na umowy z usługodawcami (wykonującymi tego rodzaju usługi) spowodowała 

przeniesienie planowanych na ten cel wydatków 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, 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 

na wniosek Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, która polegała na 

wprowadzeniu zakupu nowego środka trwałego tj. samochodu osobowego w związku z 

wycofaniem z eksploatacji samochodu ford Mondeo rocznik 1997. Zmiana planu rzeczowego 

spowodowała konieczność zmniejszenia środków na zakup sprzętu komputerowego a 

zagwarantowania środków budżetowych na zakup samochodu osobowego do działalności 

kontrolnej. W tym celu Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dokonał 

zmniejszenia planu wydatków w grupie wydatków bieżących o kwotę 10 705 zł i 

równocześnie zwiększył plan wydatków majątkowych w § - 6060- wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek budżetowych o w/w kwotę. 

Plan według ustawy budżetowej i plan po zmianach został wykazany  

w załączniku nr 2. 

   

Realizacja planu wydatków 

 

 Plan wydatków na koniec roku 2014 wykonano w ogólnej kwocie 3 981 376 zł,  

co stanowi 100% planowanych wydatków ogółem. Wskaźnik ten obejmuje również wydatki 

realizowane z rezerw celowych przyznanych na prowadzenie działalności szkoleniowej.  

 Omawiając wykonanie planu wydatków należy odnosić je do poszczególnych grup 

wydatków i zadań, na które wydatkowano środki budżetowe. 
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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 100%.  

 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 dla 5 pracowników 

objętych mnożnikowym systemem wynagradzania oraz dla pracowników nieobjętych tym 

systemem (37,83 etatów). Były to płatności wynikające z angaży, nagrody uznaniowe oraz 

nagrody jubileuszowe. Wydatkowano na nie w 2014 r. 2 315 127 zł.  

 

 Do  grupy wynagrodzeń należą wydatki związane z wypłatą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego (§ 4040). Zostały one zrealizowane w miesiącu lutym 2014 r. w 

łącznej kwocie  

183 712 zł. Kwota ta została wyliczona zgodnie z przepisami ustawy o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym.  

 

 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 łącznej kwocie 455 233 zł.  

 

W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan wydatków wykonano w kwocie 241 955 

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 99,99%. W większości 

paragrafów należących do tej grupy wydatków wskaźnik wykonania wynosił 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). Wydatki te stanowiły łącznie w 2014 r. kwotę 67 772 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 17 003 zł.  

 

W grupie wydatków planowanych na zakupy materiałów były realizowane wydatki w 

paragrafach 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz w paragrafie 4260 – zakup energii. 

Stanowią one łączną kwotę 195 646 zł. Wielkość wykonania wydatków 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 163 559 zł. Największymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki 

poniesione na następujące zakupy:  

 sprzętu komputerowego, technicznego i biurowego oraz programów komputerowych- 

74 901 zł - w ramach tej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy o cenie jednostkowej 

poniżej 3 500zł, niszczarki, faks, meble biurowe,  
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 materiałów biurowych i administracyjnych w tym także części zamienne do sprzętu 

technicznego, tonery, papier komputerowy i kserograficzny – 44 835 zł , 

 etyliny do trzech samochodów służbowych w kwocie 30 393 zł,  

Z tego paragrafu realizowano również inne zakupy np. literatury i specjalistycznych 

wydawnictw, na które wydatkowano 13 430 zł. 

 

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 2014 r. wydatkowano na nie 32 087 zł.  

 

W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki związane z zakupem różnego rodzaju  

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

pozostałych. W tym paragrafie wskaźnik wykonania stanowi wielkość 100%.  

Najwięcej wydatków z tego paragrafu poniesiono na realizację zadań szkoleniowych  

dla jednostek samorządu terytorialnego w szczególności na wynajem sal i ośrodków 

szkoleniowych oraz dowóz uczestników szkoleń do tych ośrodków (62 288 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 51 904 zł. Wydatki realizowane w tym paragrafie dotyczyły również 

opłat pocztowych, na które wydano 5 957 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 i majątku Izby. 

Wydatkowano na nie łącznie w 2014 r. 60 161 zł.  

Do wydatków omawianego paragrafu należały 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 z tytułu uczestnictwa pracowników Izby w 

szkoleniach i naradach, na które wydatkowano kwotę w wysokości 38 560 zł.  

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

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

łącznie 27 086 zł. Oprócz wydatkowania środków na naprawy sprzętu technicznego w 

paragrafie tym z budżetu Izby poniesiono wydatki na konserwację sprzętu technicznego  

(klimatyzatory, drukarki, niszczarki). Wykonywano także remonty i konserwacje części 

wspólnych budynku, których podstawą wykonania był protokół z przeglądu stanu 

technicznego budynku.  

 

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. Stanowiły one kwotę 126 450 zł.  

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na 23 kontrole kompleksowe, 15 kontroli 

problemowych, 8 kontroli doraźnych i 2 kontrole sprawdzające. Z tego paragrafu realizowano 

również delegacje pozostałych pracowników. Dotyczyły one zwrotu kosztów podróży za 

udział pracowników w konferencjach bądź szkoleniach. Wydatkowano na nie 7 169 zł. 

 

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

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W okresie sprawozdawczym 
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wydatkowano na nie ogółem 20 985 zł.  Kwota wykazana w § 4700 obejmuje udział 

pracowników w konferencjach, seminariach bądź innych formach szkolenia.  

 

W 2014 r. realizowano także wydatki z § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń. Stanowiły one zwrot pracownikom opłat semestralnych za podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych.  

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

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

jednostek budżetowych i przebiegała zgodnie z harmonogramem wydatków. Wydatki 

majątkowe wykonano w łącznej kwocie 50 479 zł. Z tego paragrafu wydatkowano kwotę  

46 500 zł  na zakup samochodu służbowego do działalności kontrolnej oraz 3 979 zł na sprzęt 

komputerowy.  

 

 Na koniec 2014 r. niewykonana kwota wydatków stanowiła wielkość 124,24 zł. 

Kwota ta wynika z ostatecznego rozliczenia usług związanych z utrzymaniem siedziby  

i 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 określonymi do końca grudnia 2014 r. 

niejednokrotnie stanowiły nieco mniejsze kwoty niż założono. 

 Większa niewykorzystana kwota dotyczyła § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 

bo stanowiła wielkość 115 zł. W paragrafie tym pod koniec roku budżetowego zabezpieczono 

wydatki dotyczące uzupełnienia do pełnego stanu etyliny w samochodach służbowych. 

Ostatecznie inwentaryzacja etyliny wykazała, iż na jej zakup wydatkowano mniejszą kwotę 

niż zakładano, co miało wpływ na wielkość niewykorzystanej w tym paragrafie kwoty. 

 

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 2014 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. W omawianym okresie sprawozdawczym stanowiły one kwotę 

40 000 zł, o którą w 2014 r. został zwiększony przez Ministra Finansów plan wydatków  z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności szkoleniowej. 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: 

§ - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł. W paragrafie tym dokonywano 

zakupów: materiałów biurowych, specjalistycznej literatury, programów komputerowych, 

oprzyrządowania do sprzętu technicznego, który wykorzystywano do działalności 

szkoleniowej (np. tonery do drukarek i kserokopiarki, papier komputerowy).  

§ - 4270 – zakup usług remontowych – 2 000 zł – w kwocie tej realizowano wydatki 

związane z konserwacją sprzętu technicznego wykorzystywanego do działalności 

szkoleniowej (kserokopiarki, drukarki) .  
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§ - 4300 – zakup usług pozostałych – 28 000 zł – w ramach tej kwoty realizowano 

wydatki związane z wynajem sal wykładowych, dowozem uczestników szkoleń do ośrodków 

szkoleniowych. 

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 2014 r. – wykazano zobowiązania w 

łącznej kwocie 225 659 zł. Na kwotę tą złożyły się: dodatkowe wynagrodzenie roczne 

naliczone za 2014 r. w kwocie 187 519 zł, pochodne od naliczonego dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w wysokości 35 454 zł  (§ 4110 – 32 235 zł, § 4120 – 3 219 zł) oraz 

usługi związane z utrzymaniem siedziby za miesiąc grudzień 2014 r. w łącznej kwocie  

2 686 zł (§ 4260 §4300 i § 4370).  Zobowiązania te były zobowiązaniami niewymagalnymi. 

 

 Podsumowując realizację wydatków budżetowych za 2014 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 pomieszczeń biurowych spowodowały konieczność przeprowadzenia konserwacji  

i drobnych napraw oraz remontów w siedzibie Izby, co skutkowało wydatkowaniem środków 

finansowych, a także podniosło parametry techniczne sprzętu i zapewniło lepsze 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 miało wpływ na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.  

 W zakresie wydatków majątkowych zakup samochodu osobowego do wykonywania 

zadań kontrolnych ułatwił pracownikom kontroli wykonywanie zadań, w szczególności 

skracał czas dojazdów do jednostek kontrolowanych, co miało również wpływ na efektywne 

wykonywanie obowiązków kontrolnych.  
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Dochody budżetowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2014 r. 
  

    
załącznik nr 1 

     

L.p. Wyszczególnienie 

2014 
4:3 

Plan Wykonanie 

w złotych % 

1 2 3 4 5 

  Część 80 (regionalne izby obrachunkowe) 212 000 248 825 117,37 

1. Dział 750 (administracja publiczna) 212 000 248 825 117,37 

1.1. Rozdział 75015 (regionalne izby obrachunkowe) 12 000 10 525 87,71 

1.1.1. Paragraf 0690 (wpływy z różnych opłat) 12 000 7 560 63,00 

1.1.2. Paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów)   2 965   

2.  Dział 750 (administracja publiczna) 200 000 238 300 119,15 

2.1. 
Rozdział 75093 (dochody PJB uzyskane z tyt. przyjęcia  
zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku 
dochodów własnych) 200 000 238 300   

2.1.1. Paragraf 0830 (wpływy z różnych usług) 200 000 238 300 119,15 
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      Wykonanie planu wydatków ogółem za  2014 r.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

        załącznik nr  2 

                  w złotych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 900 3 900 3 900 100,00

2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 348 000 49 159 16 287 2 315 128 2 315 127 100,00

3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000 16 287 183 713 183 712 100,00

4 Razem wynagrodzenia 2 548 000 65 446 16 287 2 498 841 2 498 839 100,00

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 413 000 398 413 398 413 398 100,00

6 4120 Składki na fundusz pracy 59 000 17 165 41 835 41 835 100,00

7 Razem pochodne od wynagrodzeń 472 000 17 165 398 455 233 455 233 100,00

8 Razem wynagr.wraz z pochodnymi 3 020 000 82 611 16 685 2 954 074 2 954 072 100,00

9 4140 Wpłart na PFRON 49 159 49 159 49 159 100,00

10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 294 000 52 044 241 956 241 955 100,00

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000 10 000 275 33 949 163 674 163 559 99,93

12 4260 Zakup energii 40 000 7 912 32 088 32 087 100,00

13 4270 Zakup usług remontowych 20 000 2 000 5 086 27 086 27 086 100,00

14 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 1 170 830 830 100,00

15 4300 Zakup usług pozostałych 170 000 28 000 24 000 44 871 218 871 218 870 100,00

16 4350 Zakup usług dostępu do sieci nternet 4 000 1 815 5 815 5 815 100,00

17 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef.komórkowej 3 000 1 546 1 454 1 454 100,00

18 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef.stacjon. 10 000 3 104 6 896 6 895 99,99

19 4400 Opłaty za admin. I czynsze 4 000 1 161 2 839 2 839 100,00

20 4410 Podróże służbowe krajowe 130 000 3 619 133 619 133 619 100,00

21 4430 Różne opłaty i składki 10 000 1 529 8 471 8 470 99,99

22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj. 52 000 1 763 50 237 50 237 100,00

23 4480 Podatek od nieruchomości 5 000 952 4 048 4 048 100,00

24 4510 Opłaty  na rzecz budżetu państwa 6 000 983 5 017 5 017 100,00

25 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 36 000 15 014 20 986 20 985 100,00

26 Razem pozostałe wydatki 906 000 40 000 24 275 87 178 138 499 973 046 972 925 99,99

27 Razem wydatki bieżące 3 926 000 40 000 24 275 169 789 155 184 3 927 120 3 930 897 100,10

28 6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 40 000 225 10 705 50 480 50 479 100,00

30 Razem wydatki majątkowe 40 000 0 225 0 10 705 50 480 50 479 100,00

31 OGÓŁEM  WYDATKI 3 966 000 40 000 24 500 169 789 169 789 3 981 500 3 981 376 100,00

Lp.

zmniejszenia

wewnętrzne zmiany

zwiększenia

Wskaźnik 

wykonania 

do planu po 

zmianach 

(10/9) 

%

Wyszczególnienie
Plan po zmianie 

2014 r.

 Wykonanie 

wydatków 2014 r. 
§

Plan wg ustawy 

budżetowej       

2014 r.

Zmiana planu 

o środki z 

rezerwy 

celowej poz. 

57

Zmiany 

zewnętrzne 

MAiC 

zmniejszenia
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                      Rozliczenie rezerwy celowej - działalność informacyjno - szkoleniowa poz. 57 za 2014 r.       

 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu      

                                                                                                załącznik nr 3 

       

          część 80 dział 750 rozdział 75015 poz.57                                                                        w złotych 

  
Decyzja Ministra Finansów paragrafy kwota  

NR z dnia 4210 4270 4300 decyzji 

1 Nr MF/FS03/003572 15.10.2014      10 000                    2 000              28 000                40 000     

2 Wykonanie dec.Nr MF/FS03/003572        10 000                    2 000              28 000                40 000     

3 Pozostało dec.Nr  MF/FS03/003572                 -                            -                         -                           -       
 


