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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 Katowicach1, ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Daniel Kołodziej, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach od dnia 
1 marca 2018 r. oraz od dnia 10 października 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Katarzyna Kozieł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/8/2019 z dnia 4 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. Izby, 
pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ocenie podlegały 
w szczególności:  

− realizacja wydatków budżetu państwa, 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, 

− 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. 

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

− analiza realizacji wydatków budżetu państwa, 

− kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w trakcie roku 
budżetowego, 

− szczegółowa analiza wybranej próby wydatków,  

                                                      
1 Zwana dalej: „RIO” lub „Izbą”. 

2 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; zwana dalej „Ustawą o NIK”. 
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− analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  

− analiza 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 jednostki 

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli 
gospodarki finansowej podmiotów wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych3, m.in. jednostek 
samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, związków metropolitalnych 
i stowarzyszeń powiatów.  

Prezes RIO był dysponentem III stopnia w ramach części 80 Regionalne izby 
obrachunkowe. Izba nie posiadała jednostek podległych.   

Plan dochodów Izby na 2018 r. ustalono w kwocie 273,0 tys. zł, a jego wykonanie 
wyniosło 274,3 tys. Wydatki zaplanowano w kwocie 9.088,0 tys. zł i w tej samej 
wysokości zostały zrealizowane. W 2018 r. Izba nie ponosiła wydatków 
finansowanych z budżetu środków europejskich, z rezerw budżetowych ani nie 
udzielała dotacji. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 wykonanie planu finansowego 
RIO na 2018 r. 
W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Dochody budżetowe w 2018 r. wyniosły 274,3 tys. zł i stanowiły 100,5%  
kwoty zaplanowanej (273,0 tys. zł) oraz 97,6% dochodów zrealizowanych  
w 2017 r. (280,9 tys. zł). Podobnie jak w roku poprzednim, największy udział  
w zrealizowanych dochodach – 253,6 tys. zł (92,0% ogółu dochodów) miały 
dochody uzyskane z tytułu odpłatności za przeprowadzone szkolenia.  

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, 
należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wyniosły 0,3 tys. zł i były  
niższe o 1,0 tys. zł od stanu na koniec 2017 r. Należności dotyczyły zwrotu  kosztów  

                                                      
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.; zwana dalej: „ustawą o RIO”. 

4 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 
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postępowania przed Regionalną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Na koniec 2018 r. (podobnie jak w roku 
poprzednim) zaległości nie wystąpiły.  

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 30-32, 365-367) 

2. Wydatki budżetu państwa  

Wydatki w 2018 r. wyniosły 9.088,0 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu po zmianach 
i 101,0% wydatków zrealizowanych w 2017 r. (9.000,6 tys. zł). W strukturze 
wydatków największy udział miały wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie  
7.404,3 tys. zł (81,5%), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 478,3 tys. zł (5,3%) 
oraz zakup usług pozostałych w kwocie 330,8 tys. zł (3,7%) . 

 (dowód: akta kontroli str. 15, 22-26, 36, 39, 368, 399-403) 

W 2018 r. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 71,0 tys. zł, tj. o 21,5 tys. zł 
(23,2%) niższej od wydatków majątkowych roku poprzedniego (92,5 tys. zł). Wydatki 
te poniesiono na zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz na zakup 
i wdrożenie systemu komputerowego „Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi”.  

(dowód: akta kontroli str. 29, 35, 42-66, 368, 404-409, 416-425) 

W 2018 r. kwota wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi była zgodna 
z limitem określonym w planie finansowym po zmianach i była niższa o 13,7 tys. zł 
(0,2%) od roku poprzedniego (7.418,0 tys. zł). Przeciętne zatrudnienie wyniosło  
94,8 osoby, z tego 81,1 osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń 
i 13,7 etatowych członków kolegium. W porównaniu do roku poprzedniego 
zatrudnienie było wyższe o jedną osobę.  

                                                                       (dowód: akta kontroli str. 19-20, 36) 

W 2018 r. RIO nie otrzymała środków z rezerw z budżetu państwa oraz nie 
wystąpiły przypadki zablokowania wydatków w trybie art. 177 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5.  

(dowód: akta kontroli str. 32, 37) 

Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 533,4 tys. zł i nie były wymagalne. 
W porównaniu do roku poprzedniego zobowiązania te były większe o 10,5 tys. zł 
(2,0%), co było spowodowane wyższą kwotą zobowiązań z tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania z tego tytułu w kwocie 437,4 tys. zł 
stanowiły największą pozycję zobowiązań ogółem (82,0%).  

(dowód: akta kontroli str. 368, 370-372, 415) 

Na podstawie szczegółowego badania dokumentów dotyczących próby wydatków 
na kwotę 615,3 tys. zł (6,8% wydatków RIO)6 stwierdzono, że dokonywano ich 
zgodnie z planem finansowym, umowami, gospodarnie i celowo. Każdorazowo 
przed dokonaniem zakupu uzyskano akceptację Głównego Księgowego. Wszystkie 

                                                      
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 

6 Doboru próby wydatków dokonano na podstawie zapisów księgowych na koncie 130 - Rachunek bieżący 
jednostki. Próba obejmowała 81 zapisów wylosowanych metodą monetarną (MUS - metoda doboru 
z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) na kwotę 603,9 tys. zł oraz 18 wydatków na kwotę 
11,4 tys. zł wybranych w sposób celowy. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zobowiązania wynikające z badanych transakcji uregulowano w terminie. Wszystkie 
wydatki dokonano zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Prezesa RIO7.  

 (dowód: akta kontroli str.5-12, 40-128, 132-149, 154-267, 410-414) 

Wszystkie dokonane w 2018 r. zakupy, z uwagi na ich wartość nieprzekraczającą 
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro, stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych8, zrealizowane były bez 
zastosowania tej ustawy i nie dotyczyły postępowań przeprowadzonych w roku 
2017. 

                                                         (dowód: akta kontroli str. 32, 100-128, 426-428) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. budżetu  
państwa w zakresie ponoszonych przez kontrolowaną jednostkę wydatków.  
Wydatki zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami, gospodarnie i celowo, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań statutowych Izby. 

3. Sprawozdawczość    

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

− 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), 

− 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 tych 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 terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym.  

(dowód: akta kontroli str. 268-381, 385-398, 429-434) 

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

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sprawozdania budżetowe i w zakresie 
operacji finansowych. Zostały one sporządzone terminowo, a dane w nich zawarte 
były zgodne z prowadzoną ewidencją księgową. 

                                                      
7 Zarządzenie nr Prez-0210/17/2012 Prezesa RIO w Katowicach z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 

ustalenia procedur kontroli wydatków, zasad wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań 
i dokonywania wydatków wraz ze zmianą zarządzenia z 1 października 2014 r.  

8 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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VI. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

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 NIK 
w Katowicach. 

 
 Katowice, dnia 14 marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Katarzyna Kozieł 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

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

  

  

 
 
 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


