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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 -  Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35, 85-224 
Bydgoszcz 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Daniel Jurewicz, Prezes, od 6 grudnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

Podstawa prawna art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Tadeusz Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/27/2019 z 23 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, pod względem legalności, 
celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały w szczególności: 

- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 
rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze 
środków publicznych, 

- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie odnoszącym się do 
dochodów i wydatków oraz związanych z nimi należności i zobowiązań, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania 
sprawozdań.  

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego.  

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były  
w szczególności następujące działania kontrolne: 

                                                      
1  Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej „ustawa o NIK”. 
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- dokonanie analizy realizacji wydatków budżetu państwa, 

- szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia, 

- analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

- dokonanie analizy stanu zobowiązań, 

- analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań, 

- analiza stosowanych przez dysponenta procedur kontroli zarządczej 
dotyczących sporządzania sprawozdań. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli 

III. Charakterystyka kontrolowanej części/jednostki 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy2 jest państwowym organem nadzoru 
i kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych3. RIO w zakresie objętym nadzorem 
i kontrolą prowadzi działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową,  
a w sprawach określonych ustawami opracowuje raporty, analizy i opinie. 

Wydatki i dochody regionalnych izb obrachunkowych realizowane są w części 80 
(Regionalne izby obrachunkowe), której dysponentem jest Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Prezes RIO jest dysponentem trzeciego stopnia 
środków budżetu państwa. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie planu finansowego na 
2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych w żadnym z obszarów 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości.  

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zaplanowane na 2018 r. dochody budżetowe w wysokości 304,0 tys. zł zostały 
zrealizowane w kwocie 224,1 tys. zł, tj. w 73,7%. Wykonanie dochodów 
budżetowych było niższe w porównaniu do 2017 r. (o 34,3 tys. zł). Głównym źródłem 
uzyskanych dochodów były wpływy z usług z tytułu działalności szkoleniowej 
prowadzonej przez RIO. Niezrealizowanie planu dochodów wynikało przede 
wszystkim z mniejszego zainteresowania ofertą szkoleniową RIO ze strony 
odbiorców szkoleń. 

Na koniec 2018 r., jak i 2017 r. nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 4-15, 21-22) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

                                                      
2 dalej także: „RIO” 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm. 
4 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące 

oceny: pozytywna i negatywna.  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Wydatki budżetu państwa 

Wydatki zrealizowane w RIO w 2018 r. w kwocie 7 219,7 tys. zł stanowiły 100,00% 
planu po zmianach5. W porównaniu do 2017 r. wydatki te były wyższe o 31,6 tys. zł, 
tj. o 0,44%.  

Wydatki bieżące wyniosły 7 086,7 tys. zł i stanowiły 98,16% wydatków. Zostały 
poniesione m.in. na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym – 5 650,5 tys. zł (78,26% ogółu wydatków); podróże 
służbowe krajowe – 246,4 tys. zł (3,41%); zakup materiałów i wyposażenia – 
245,8 tys. zł (3,40%); zakup usług pozostałych – 241,6 tys. zł (3,35%); 
wynagrodzenia bezosobowe – 174,9 tys. zł (2,42%). Wydatki majątkowe wyniosły 
129 tys. zł, tj. 1,79% ogółu wydatków. Plan finansowy RIO w 2018 r. nie został 
zwiększony. Największy wzrost wydatków względem roku 2017 (z pominięciem 
pozycji drobnych, poniżej 1,00% całości wydatków) wystąpił dla § 6060 (Wydatki na 
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o 126,6%, co było spowodowane 
zakupem nowego samochodu, i § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej) – o 32,6%. Największy spadek zanotowano dla 
§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o 11,2% oraz § 4210 (Zakup materiałów 
i wyposażenia) o 9%.  

(dowód: akta kontroli str. 6-19) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 317,3 tys. zł (4,39% 
ogółu wydatków). Doboru próby dokonano na podstawie zapisów wygenerowanych 
z systemu księgowego odpowiadających wydatkom bieżącym pozapłacowym oraz 
majątkowym, w kwocie powyżej 500 zł. Próba wydatków wylosowana metodą 
monetarną (MUS) objęła 43 dowody księgowe, z tego w grupie wydatków bieżących 
pozapłacowych 42 dowody na kwotę 188,5 tys. zł i w grupie wydatków majątkowych 
jeden dowód na kwotę 128,8 tys. zł.  

Badane wydatki zostały poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem 
finansowym. 61,3% badanych wydatków dotyczyło zakupów, w tym samochodu, 
energii, materiałów, wyposażenia oraz usług służących realizacji celów jednostki. 
Pozostałe stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji orzekających, 
szkolenia pracowników, podróże zagraniczne i krajowe, a także opłaty. 

Wydatków dokonywano celowo i oszczędnie, w terminach i kwotach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do wysokości kwot ujętych w planie 
finansowym RIO. W ramach próby wydatków badaniem objęto jedno zamówienie 
publiczne o wartości 128,8 tys. zł6, udzielone z wyłączeniem stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych7 z uwagi na wartość 
zamówienia nieprzekraczającą 30 tys. EUR (art. 4 pkt 8 upzp). Analiza ww. 
zamówienia publicznego nie wykazała naruszeń przepisów upzp. Wyboru dostawcy 
dokonano wg kryterium najniższej ceny, po przeprowadzeniu rozeznania rynku 
i uzyskaniu trzech konkurencyjnych ofert. Dochowano tym obowiązku dokonywania 
wydatków publicznych w sposób oszczędny, o czym m.in. stanowi art. 44 ust. 3  
pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych8.  

 

                                                      
5 W 2018 r. RIO nie realizowała wydatków z budżetu środków europejskich. 
6 Zakup samochodu osobowego Skoda Superb III Limousine Ambition 2,0/162 kW, z kompletem kół 

z oponami zimowymi.  
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej „upzp”  
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm., dalej „ufp” 

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2018 r. RIO nie prowadziło postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 
podstawie upzp. 

(dowód: akta kontroli str. 25-53) 

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2018 r. zostało sporządzone 
i przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 26 lutego 2019 r., tj.  
w terminie określonym w art. 98 upzp. 

(dowód: akta kontroli str. 119-120) 

Środki na wynagrodzenia ogółem wydatkowane przez RIO w 2018 r. były zgodne 
z planem po zmianach i wyniosły 4 803 tys. zł. W porównaniu do wydatków 
wykonanych w 2017 r. (4 799 tys. zł) wzrosły o 1,46%. Przeciętne zatrudnienie, 
w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, obniżyło się z 74,3 etatu9 w 2017 r. do 73,29 
etatu10 na koniec 2018 r., tj. o 1,01 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto na jednego pełnozatrudnionego wyniosło w 2018 r. 5,5 tys. zł i było wyższe  
w porównaniu do 2017 r. o 0,08 tys. zł. 

Prezes RIO wyjaśnił, że przyczynami nieznacznego zmniejszenia liczby 
zatrudnionych w RIO w 2018 r. była fluktuacja kadry pracowniczej oraz niepowołanie 
członka kolegium RIO z powodu nierozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 11, 17-20, 134-135) 

11 osób (w tym siedmioro pracowników własnych) wykonywało w 2018 r. zadania na 
rzecz RIO w formie umowy zlecenie11. Koszty poniesione z tego tytułu wyniosły 
143,7 tys. zł. W 2017 r. na umowy zlecenie dla 12 osób (w tym dziewięciorga 
własnych pracowników) wydano 137,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 26) 

RIO w 2018 r, terminowo regulowała zobowiązania. Na koniec 2018 r. nie 
stwierdzono zobowiązań wymagalnych, a w ciągu roku RIO nie poniosła była 
zobowiązana do zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 6-10, 144) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego RIO  
w 2018 r. 

Wydatki w kwocie 7 219,7 tys. zł zrealizowane zostały zgodnie z planem 
finansowym. Kontrola wydatkowania 4,4% tych środków wykazała, że było ono 
zgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ufp.  

 

3. Sprawozdawczość  

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych RIO 
za 2018 r.: 

                                                      
9 w tym 62,17 etatu to osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz 12,13 

członkowie Kolegium RIO 
10 w tym 61,87 etatu to osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz 11,42 etatu to 

etatowi członkowie Kolegium RIO 
11 dotyczyło to członków komisji orzekających (umowy trwające 6 miesięcy lub dłużej) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23),  

 z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  

 z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  

 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1)  

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzania sprawozdań. Wyżej wymienione sprawozdania zostały 
sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym  
i terminowo przekazane, tj.: Rb-N i Rb-Z - 21 stycznia 2019 r., Rb-23, Rb-27 i Rb-28 
5 lutego 2019 r. oraz Rb-BZ1 15 lutego 2019 r.12  

 (dowód: akta kontroli str. 4-11, 65-118, 121-125, 136-154) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych. 

Sprawozdania te sporządzone zostały rzetelnie i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych, o których mowa 
w art. 53 ust. 1 pkt. 5 ustawy o NIK. 

VII. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

                                                      
12 Minister Finansów rozporządzeniami:  z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 138) i z dnia  
22 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej  
(Dz. U. poz. 137) zmienił termin przekazywania przez dysponentów środków budżetu państwa 
trzeciego stopnia sprawozdań rocznych Rb-23, Rb-27 i Rb-28 na 6 lutego 2019 r. oraz Rb-BZ1 
na 19 lutego 2019 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, nie 
oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa informacji, o której mowa w art. 62 
ustawy o NIK. 

 

 

Bydgoszcz,        marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Tadeusz Lewandowski 

Doradca techniczny 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

Podpis Podpis 

  

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


