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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 Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Rękas, Zastępca Prezesa RIO od 1 kwietnia 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

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 Kielcach. 

Kontroler Andrzej Kamiński, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/15/2019 z dnia 16 
stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego RIO na rok 2018, 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 i rzetelności 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:  
− analiza wykonania planu dochodów; 
− analiza stanu należności pozostałych do zapłaty; 
− analiza realizacji wydatków budżetu państwa, w tym efektów uzyskanych w wyniku 

wydatkowania środków; 
− kontrola prawidłowości zmian budżetu dokonywanych w części 80 – Regionalne izby 

obrachunkowe dotyczącej RIO w trakcie roku budżetowego; 
− kontrola przestrzegania ustalonych dla RIO limitów wydatków, w tym limitów środków 

na wynagrodzenia; 
− szczegółowa analiza wybranej próby wydatków dysponenta III stopnia; 
− analiza wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 
− kontrola wykonania wskaźników rzeczowych ustalonych w budżecie zadaniowym; 
− analiza stanu zobowiązań; 
− analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań. 

Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

                                                      
1 Dalej: RIO lub Izba. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

RIO jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych3, nad którą nadzór sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na podstawie kryterium zgodności z prawem. 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych4, RIO jest państwowym organem sprawującym nadzór nad działalnością 
jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w zakresie spraw 
finansowych oraz dokonującym kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: 
jednostek samorządu terytorialnego; związków metropolitalnych; związków 
międzygminnych; stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów; związków 
powiatów; związków powiatowo-gminnych; stowarzyszeń powiatów; samorządowych 
jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych; innych podmiotów,  
w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Zaplanowane w 2018 r. przez kontrolowaną jednostkę dochody w wysokości 160,0 tys. zł 
zostały zrealizowane w kwocie 204,1 tys. zł. 

W 2018 r. RIO zaplanowała wydatki z budżetu państwa w wysokości 5113,0 tys. zł, które 
zrealizowała w kwocie 5106,1 tys. zł. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie5 wykonanie przez RIO planu finansowego  
w roku 2018. 
W toku wskazanych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach wymienionych 
przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. 

W wyniku kontroli 8,31% zrealizowanych wydatków stwierdzono, że zostały one poniesione 
z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w ustawie  
o finansach publicznych i aktach wykonawczych. Nie stwierdzono niecelowego  
i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. 

Pozytywną ocenę uzasadnia także fakt, że w rezultacie wydatkowania środków osiągnięto 
cele prowadzonej działalności ujęte w planie działalności oraz układzie zadaniowym 
wydatków. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdania budżetowe oraz 
kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych za 2018 r. 

System kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny kontrolę prawidłowości 
sporządzonych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych. 
Sprawozdania przekazują prawdziwy obraz dochodów, wydatków, a także należności  
i zobowiązań 2018 r. 
Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, stosownie do przepisów rozporządzeń 
Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej6, sprawozdań jednostek 

                                                      
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm. 
5 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. 
6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. poz. 109, ze zm.). 
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sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych7, a także sprawozdawczości 
budżetowej w układzie zadaniowym8. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

1.1. W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.9, dochody budżetu 
państwa w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe, dotyczące RIO zostały 
zaplanowane w wysokości 160,0 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 204,1 tys. zł,  
tj. 127,6% kwoty planowanej i pochodziły głównie z tytułu wpływów za prowadzone przez 
RIO szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego (§ 0830) – 185,3 tys. zł 
(90,8% dochodów ogółem). 
Wyższe od przewidywanego wykonanie planu dochodów spowodowane było głównie trudną 
do dokładnego zaplanowania wysokością wpływów. 
Dochody zrealizowane w 2018 r. były o 9,7 tys. zł (4,5%) niższe w porównaniu  
z osiągniętymi w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

1.2. Na koniec 2018 r. występowały należności pozostałe do zapłaty w kwocie 110,8 tys. zł, 
(zaległości – 109,9 tys. zł). 
W porównaniu do 2017 r. należności ogółem były niższe o 8,3 tys. zł (7,0%), a zaległości 
niższe o 9,2 tys. zł (7,7%). 
Należności pochodziły głównie z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) – 
109,9 tys. zł (99,2%) i stanowiły jednocześnie zaległości. Były one efektem wyroku 
sądowego z 4 stycznia 2002 r. za utracone przez RIO mienie (sprzęt informatyczny wraz  
z odsetkami). Spłata ww. zaległości dokonywana jest za pośrednictwem komornika 
sądowego. W 2018 r. odzyskano kwotę 8,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

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

2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. W ustawie budżetowej na rok 2018 wydatki budżetu państwa w ramach części 80 – 
Regionalne izby obrachunkowe, dotyczące RIO zostały zaplanowane w kwocie 
5113,0 tys. zł i ich wysokość nie uległa zmianie. W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian 
w poszczególnych paragrafach planu wydatków, zwiększono wydatki bieżące o 40,8 tys. zł, 
natomiast zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o 3,2 tys. zł oraz wydatki 
majątkowe o 37,6 tys. zł. 
Zmiany wynikały z faktycznych potrzeb i były celowe oraz zostały wprowadzone po 
otrzymaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

(dowód: akta kontroli str. 9-28) 

2.1.2. Zrealizowane przez RIO wydatki wyniosły 5106,1 tys. zł, tj. 99,9% planu 
wynoszącego 5113,0 tys. zł. W porównaniu do 2017 r. wykonane wydatki były wyższe  
o 3,6 tys. zł (0,07%). 
W strukturze wydatków, według grup ekonomicznych w 2018 r., w porównaniu do roku 
poprzedniego nie nastąpiły istotne zmiany. 

(dowód: akta kontroli str.29-31) 

2.1.3. Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 424,1 tys. zł,  
tj. 8,31% ogółu wydatków RIO. Doboru próby wydatków dokonano na podstawie 

                                                      
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
8 Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
9 Dz. U. poz. 291. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych odpowiadających 
pozapłacowym wydatkom budżetowym oraz transakcji o wartości powyżej 500 zł. Próba 
została wylosowana metodą monetarną (MUS10) spośród 320 zapisów księgowych o łącznej 
wartości 811,1 tys. zł. Badaniem objęto 83 zapisy księgowe na kwotę ogółem 424,1 tys. zł, 
w tym w grupie wydatków majątkowych jeden zapis na kwotę 12,4 tys. zł oraz w grupie 
wydatków bieżących pozapłacowych – 82 zapisy na kwotę 411,7 tys. zł. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji celów jednostki oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

Wartość żadnego z zamówień udzielonych przez RIO w 2018 r. nie przekroczyła 
równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych11, wynoszącej 30 tys. euro. Nie było tym samym obowiązku 
stosowania przepisów ww. ustawy do tych zamówień. 

(dowód: akta kontroli str. 33-121) 

Badanie prawidłowości jednego zamówienia publicznego na kwotę 12,4 tys. zł, dotyczącego 
zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego do archiwizacji danych i rozbudowy 
serwera wykazało, że zostało ono udzielone zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi,  
w sposób zapewniający przejrzysty wybór wykonawcy. W 2018 r. na realizację powyższego 
zamówienia wydatkowano kwotę 12,4 tys. zł. Zakupione urządzenia zostały ujęte  
w ewidencji środków trwałych i zaliczone do właściwej kategorii środków trwałych, zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 
Środków Trwałych12. 

(dowód: akta kontroli str. 122-137) 

2.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 4,8 tys. zł, tj. 100% planu 
po zmianach i w porównaniu do 2017 r. były niższe o 3,4 tys. zł, tj. 41,5%. Dotyczyły one 
głównie dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 32) 

2.1.5. Zrealizowane w 2018 r. wydatki bieżące wyniosły 5088,9 tys. zł, tj. 99,9% planu  
i były wyższe od wykonania w 2017 r. o 84,6 tys. zł (1,7%). Dominującą pozycję w tej grupie 
wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4262,7 tys. zł (83,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 31) 

2.1.6. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. ogółem w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 
wyniosło, wg sprawozdania Rb-70 – o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 47,98 etatu i nie 
uległo zmianie w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2017 r., natomiast było niższe 
o 11,02 etatu, tj. 18,7% od zatrudnienia planowanego. 

W planie na 2018 r. założono wysokość zatrudnienia w liczbie 59 osób13, w tym 50 osób 
nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz dziewięciu etatowych członków 
Kolegium RIO. 
Stan zatrudnienia osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń na koniec 
2018 r. wynosił 42,50 etatu i był wyższy od stanu zatrudnienia na koniec 2017 r. o 1,7 etatu. 
W 2018 r. przyjęto do pracy pięć osób na pełny etat oraz jedna osoba powróciła z urlopu 
macierzyńskiego. Odeszły za porozumieniem stron trzy osoby pracujące na pełny etat oraz 
jedna na 0,8 etatu, a jednej osobie zmniejszono na jej prośbę wymiar czasu pracy z jednego 
do 0,5 etatu. 

Zatrudnienie członków Kolegium na koniec 2018 r. wynosiło sześć osób pracujących na 
pełny etat i w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego nie uległo zmianie. 
Stan zatrudnienia etatowych członków Kolegium niższy od liczby dziewięciu członków 
Kolegium określonej dla RIO w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb 
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu 

                                                      
10 Z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości. 
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
12 Dz. U. poz.1864. 
13 W przeliczeniu na pełnozatrudnionych. 
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postępowania14 wynikał z faktu, iż w dniu 31 marca 2014 r. zmarł Prezes RIO, a dwoje 
członków Kolegium odeszło na emeryturę – jedna w dniu 28 sierpnia 2017 r., druga w dniu 
31 października 2017 r., a na ich miejsce nikt nie został zatrudniony. 

(dowód: akta kontroli str. 139-141) 

2.1.7. W okresie sprawowania przez Zastępcę Prezesa RIO obowiązków kierownika 
kontrolowanej jednostki w poszczególnych latach poprzedzających okres kontrolowany 
zatrudniono i rozwiązano umowę o pracę z następującą liczbą pracowników nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagradzania: w 2014 r. (od 1 kwietnia do 31 grudnia) przyjęto 
pięć osób, a zwolniono jedną osobę; w 2015 r. przyjęto dwie osoby, a zwolniono jedną 
osobę; w 2016 r. przyjęto dwie osoby, a zwolniono cztery osoby; w 2017 r. przyjęto sześć 
osób, a zwolniono siedem osób. 

Odejścia pracowników nastąpiły w dwóch przypadkach na skutek upływu czasu 
obowiązywania umowy, a w pozostałych za porozumieniem stron. 

(dowód: akta kontroli str. 195-198) 

Zastępca Prezesa RIO posiadał zakres czynności zatwierdzony przez Prezesa Izby w dniu 
7 października 2011 r., z którego wynikało, że do jego obowiązków należało m.in. 
„kierowanie działalnością Izby w czasie nieobecności Prezesa wykonując zadania  
i kompetencje Prezesa z wyłączeniem zatrudniania i zwalniania pracowników Izby”. 

(dowód: akta kontroli str. 199-201) 

W zakresie podejmowanych działań w celu uzyskania upoważnienia do kierowania Izbą po 
śmierci Prezesa, Zastępca Prezesa RIO wyjaśnił: o śmierci Prezesa RIO pisemnie 
poinformowałem Ministra Administracji i Cyfryzacji, który wówczas sprawował nadzór nad 
regionalnymi izbami obrachunkowymi. W piśmie tym nie zwracałem się o udzielenie mi 
upoważnienia do kierowania Izbą. Uznałem, że wystarczającą podstawą do mojego 
działania w tym zakresie jest art.17 ust.3 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych15. Do dnia sporządzenia niniejszego wyjaśnienia żaden organ nie 
kwestionował moich kompetencji do działania w imieniu RIO na podstawie w/w przepisu, 
również w zakresie spraw pracowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 277) 

2.1.8. W dniu 9 kwietnia 2014 r. Kolegium Izby podjęło uchwałę w sprawie ustalenia 
terminu ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa RIO, wyznaczając termin ukazania się 
ogłoszenia na 14 kwietnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 202) 
W dniu 9 czerwca 2014 r. Kolegium Izby podjęło uchwałę w sprawie wyboru i zaopiniowania 
kandydata na Prezesa RIO. 

(dowód: akta kontroli str. 204-205) 

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji po rozpatrzeniu odwołań trzech 
kandydatów ubiegających się o stanowisko Prezesa RIO wydał rozstrzygnięcie  
o unieważnieniu konkursu. Z uzasadnienia rozstrzygnięcia wynika, że unieważnienie 
konkursu nastąpiło m.in. z powodu: naruszenia § 9 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej16, 
poprzez brak zagwarantowania niektórym z kandydatów powzięcia wiedzy o konkursie 
minimum siedem dni przez konkursem; naruszenia § 9 ww. rozporządzenia, skutkującego  
w przypadku jednego kandydata nieprzystąpieniem do konkursu; podjęcia przez Kolegium 
Izby uchwały opiniującej kandydata pomimo uzasadnionych wątpliwości, co do braku 
przekazania przez przewodniczącego komisji konkursowej kompletnej dokumentacji 
konkursowej; braku w dokumentacji aplikacyjnej dwóch kandydatów kompletu oświadczeń; 
nieuzasadnionego zaniżenia wyniku testu jednego z kandydatów i zawyżenia wyniku testu 
innego kandydata; ogólnikowości protokołu komisji konkursowej; uczestnictwa kandydata  

                                                      
14 Dz. U. Nr 167, poz. 1747. 
15 Zgodnie z ww. przepisem Zastępca prezesa izby kieruje działalnością izby w czasie nieobecności 
prezesa izby, z wyłączeniem spraw, które prezes zastrzegł do swojej wyłącznej właściwości. 
16 Dz. U. Nr 10, poz. 93. 
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w posiedzeniu Kolegium Izby w punkcie dotyczącym zaopiniowania kandydata (poza 
udziałem w głosowaniu); błędu merytorycznego w teście kwalifikacyjnym; niepowiadomienia 
wszystkich kandydatów o wyniku konkursu. 

(dowód: akta kontroli str. 206-213) 

Wyrokiem z dnia 25 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił 
skargę złożoną przez osobę pozytywnie zaopiniowaną przez Kolegium Izby na Prezesa RIO 
na rozstrzygnięcie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie unieważnienia konkursu 
na Prezesa RIO. W uzasadnieniu wyroku WSA podzielił stanowisko Ministra Administracji  
i Cyfryzacji, że nieprawidłowości, jakie nastąpiły podczas przeprowadzania konkursu 
musiały doprowadzić do jego unieważnienia. 
Wyrokiem z dnia 23 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną 
złożoną przez ww. osobę od wyroku WSA w Warszawie w sprawie skargi na rozstrzygnięcie 
Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące unieważnienia konkursu. 

(dowód: akta kontroli str. 230-247) 

Uchwałą podjętą w dniu 1 czerwca 2016 r. Kolegium Izby uchyliło uchwałę z dnia 9 czerwca 
2014 r. w sprawie wyboru i zaopiniowania kandydata na Prezesa RIO oraz ogłosiło nowy 
konkurs na to stanowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 248-251) 

W dniu 24 października 2016 r. Kolegium Izby podjęło uchwałę w sprawie zaopiniowania 
kandydata na Prezesa RIO. 

(dowód: akta kontroli str. 253-254) 

W dniu 28 lutego 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych Administracji po rozpatrzeniu 
odwołań czterech kandydatów ubiegających się o stanowisko Prezesa RIO wydał 
rozstrzygnięcie o unieważnieniu konkursu. Z uzasadnienia rozstrzygnięcia wynika, że 
unieważnienie nastąpiło m.in. z powodu: naruszenia przepisów regulujących powołanie 
komisji konkursowej; niedopuszczenia do konkursu kandydatów, którzy nie przedstawili 
oryginałów dyplomów ukończenia studiów wyższych; nierównego traktowania uczestników 
postępowania konkursowego; wadliwości niektórych pytań i odpowiedzi zawartych  
w konkursowym teście kwalifikacyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 261-270) 

Po rozstrzygnięciu Ministra o unieważnieniu konkursu nie podjęto kolejnej próby wyboru 
Prezesa RIO. 

W sprawie tej Zastępca Prezesa RIO wyjaśnił: konkurs zakończony ww. rozstrzygnięciem 
toczył się w czasie, w którym trwały prace nad zmianą ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych. Zgodnie z proponowaną nowelizacją zmienić się miały przepisy 
regulujące sposób powoływania prezesów izb. Równocześnie w przepisach przejściowych 
w art. 7 nowelizacji proponowany był zapis: „Konkursy na stanowiska prezesów 
regionalnych izb obrachunkowych wszczęte na podstawie przepisów dotychczasowych  
i niezakończone powołaniem przed dniem, o którym mowa w art. 14 pkt 2, ulegają 
zakończeniu z tym dniem”. 
Podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Sejmu nieprawidłowości w konkursie na 
Prezesa RIO w Kielcach wskazane w w/w rozstrzygnięciu MSWiA przedstawiane były jako 
argumenty za wprowadzeniem zmian w sposobie powoływania prezesów izb. Ostatecznie 
Sejm RP ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, dokonał nowelizacji, w której w sposób 
radykalny zmieniono sposób powoływania nie tylko prezesów izb, ale również członków 
kolegium. 
Nowelizacja nie weszła w życie gdyż Prezydent RP w dniu 12 lipca 2017 r. złożył weto, co 
do którego Sejm RP do dnia sporządzenia niniejszego pisma formalnie nie zajął stanowiska. 
Po unieważnieniu konkursu skład Kolegium RIO w Kielcach uległ zmianie, gdyż w związku  
z nabyciem prawa do emerytury odwołane zostały dwie osoby. 
W dniu 31 stycznia 2018 r. na posiedzeniu kolegium w pkt 4 porządku obrad „Dyskusja na 
temat terminu ogłoszenia konkursu na Prezesa RIO” w związku z odwołaniem w/w członków 
Kolegium odbyła się również dyskusja na temat ogłoszenia konkursu na członków kolegium. 
W jej trakcie zgłoszone zostały wątpliwości prawne, które moim zdaniem nie mają podstaw 
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merytorycznych, ale przy wykorzystaniu instytucji skarg do sądów administracyjnych 
procedurę konkursu na członka kolegium mogą na długi czas zablokować. Stąd moja 
decyzja by na dzień 11 kwietnia 2018 r. zwołać posiedzenie Kolegium RIO. W porządku 
obrad umieściłem pkt 2 „Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach”. Projekt ten nie uzyskał jednak wymaganej 
bezwzględnej większości głosów. Zatem uchwała nie zapadła. O przebiegu tego 
posiedzenia nie informowałem żadnego organu. Nie było również podstaw by wynik tego 
głosowania odzwierciedlać w jakiejkolwiek uchwale. 
Od tej daty nie podejmowałem formalnie czynności zmierzających do ogłoszenia trzeciego 
konkursu. Decydujące znaczenie dla mojej decyzji by procedur dotyczących wyboru 
prezesa i członków kolegium nie wszczynać w terminach wskazanych w ustawie  
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzeniach wykonawczych miały 
następujące okoliczności: 
1) Toczy się postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód 
PR.4.Ds.67.2018 w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 231 par. 2 kk  
w trakcie konkursów w 2014 i 2016 r. 
2) Pismem z dnia 9 maja 2018 r. ZPR-070.4.2018, realizując postanowienie w/w 
Prokuratury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zawierające żądanie wydania rzeczy, przekazałem 
będącą w dyspozycji RIO Kielce dokumentację obu konkursów. 
3) Przesłuchiwani byli wszyscy członkowie Kolegium RIO w Kielcach, uczestnicy konkursów 
a także inni pracownicy RIO w Kielcach. 
Uznałem, że wynik tego postępowania ma decydujące znaczenie dla funkcjonowania 
Kolegium RIO w Kielcach, a co za tym idzie również dla poprawności prowadzonych przez 
członków tegoż Kolegium konkursów, dlatego czekam na jego rozstrzygnięcie. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku nieprzedstawienia żadnemu z członków kolegium 
zarzutów podejmę czynności by procedury konkursowe uruchomić. 

(dowód: akta kontroli str. 277-278) 

Szymon Wróbel, zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyjaśnieniach złożonych w dniu 24 stycznia 2019 r. 
podczas kontroli prowadzonej przez NIK stwierdził m.in., że: (…) jak wynika z informacji 
przekazanych przez Zastępcę Prezesa RIO w Kielcach – w Prokuraturze Rejonowej Kielce 
Wschód w Kielcach prowadzone jest postępowanie w sprawie podejrzenia popełnienia 
przestępstw z art. 231 § 2 kk w trakcie konkursów przeprowadzonych w RIO w Kielcach  
w 2014 r. i 2016 r. Okoliczność ta przekonuje o konieczności przeprowadzenia nowego 
konkursu po wyjaśnieniu i zakończeniu postępowania karnego. Uwzględniając powyższe 
uprzejmie informuję również, iż w ramach dotychczas sprawowanego nadzoru MSWiA nie 
zidentyfikowało nieprawidłowości w realizacji przez RIO zadań związanych z działalnością 
nadzorczą i kontrolną, które skutkowałyby koniecznością podjęcia działań interwencyjnych. 
To pozwala na ocenę, iż Izba w Kielcach jest aktualnie właściwie zarządzana przez jej 
kierownictwo17. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że prowadzone przez Prokuraturę Rejonową 
Kielce-Wschód postępowanie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw w związku  
z konkursami, nie stanowiło od maja 2018 r. formalnej przeszkody do ogłoszenia  
i przeprowadzenia przez Kolegium Izby kolejnego konkursu na stanowisko Prezesa RIO. 

(dowód: akta kontroli str. 296-298) 

2.1.9. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły w 2018 r. 3473,1 tys. zł i wzrosły  
w porównaniu do roku poprzedniego o 5,1 tys. zł, tj. 0,14% zł (w grupie osób nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagrodzeń nastąpił wzrost o 128,9 tys. zł, a w grupie etatowych 
członków Kolegium RIO – spadek o 123,8 tys. zł). Wydatki na wynagrodzenia były niższe od 
planowanych o 0,2 tys. zł (0,006%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu 
na jednego pełnozatrudnionego w 2018 r. wynosiło 6032 zł i w porównaniu z przeciętnym 
wynagrodzeniem w 2017 r. było wyższe o 7 zł, tj. 0,12%. 

                                                      
17 Pismo znak: DAP-WN-096-1/2019. 
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Według danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-70 o zatrudnieniu  
i wynagrodzeniach oraz Rb-28 z wykonania planu wydatków w 2018 r., nie zostały 
przekroczone planowane wydatki na wynagrodzenia. 

NIK zauważa, że w 2018 r. RIO wykorzystała w całości zaplanowane środki na 
wynagrodzenia, przy niższym od planowanego poziomie zatrudnienia. Dotyczyło to  
w szczególności wakatów na stanowiskach trzech członków Kolegium Izby, w tym jej 
Prezesa. 

(dowód: akta kontroli str. 138-142, 195-298) 

2.1.10. W 2018 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wykonano w wysokości 
149,9 tys. zł, tj. 100% kwoty planowanej po zmianach. W porównaniu do roku ubiegłego 
wydatki były wyższe o 15,6 tys. zł (11,6%).  

2.1.11. Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 6,8 tys. zł, w tym  
z tytułu umowy zlecenia trwającej ponad sześć miesięcy, zawartej z jedną osobą na 
wykonywanie zadania pomocniczego – 2,6 tys. zł; wynagrodzenia ryczałtowe członków 
komisji orzekających18 – 94,0 tys. zł oraz wynagrodzenia ryczałtowe za udział w rozprawach 
lub posiedzeniach19 – 49,1 tys. zł. Nie wystąpiły przypadki zawierania z pracownikami Izby 
umów cywilnoprawnych na realizację przez nich zadań będących w zakresie ustawowych 
obowiązków RIO. 

(dowód: akta kontroli str. 143-147) 

2.1.12. RIO nie realizowała wydatków inwestycyjnych (§ 6050). W planie wydatków według 
ustawy budżetowej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 
zaplanowano w wysokości 50,0 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu. W trakcie 
roku zrezygnowano z zakupu samochodu na rzecz modernizacji serwera poprzez zakup 
systemu i urządzeń do archiwizacji danych za kwotę 12,4 tys. zł. Zmiany w planie zostały 
zaakceptowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wydatki zostały 
zrealizowane w wysokości zgodnej z planem po zmianach. 

(dowód: akta kontroli str. 148-150) 

2.1.13. Zobowiązania na koniec 2018 r. wyniosły 295,7 tys. zł i były wyższe od kwoty na 
koniec 2017 r. o 11,9 tys. zł (4,2%). Zobowiązania w wysokości 292,2 tys. zł (98,8% 
zobowiązań ogółem) dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi.  
W ciągu badanego okresu, jak również na jego koniec nie występowały zobowiązania 
wymagalne. 

(dowód: akta kontroli str. 151-152) 

2.1.14. RIO zrealizowała wniosek zawarty w wystąpieniu pokontrolnym NIK20, dotyczącym 
kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. NIK wnioskowała o niezawieranie umów 
cywilnoprawnych z własnymi pracownikami w obszarze działalności szkoleniowej, 
mieszczącej się w katalogu ustawowych zadań Izby, w sytuacji, gdy działalność 
szkoleniowa może być wykonywana przez pracowników RIO w ramach ich obowiązków 
służbowych wynikających ze stosunku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 153-157) 

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

2.2. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

2.2.1. W ramach budżetu w układzie zadaniowym RIO realizowała w 2018 r. jedno 
zadanie „Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego”, na które 
przeznaczono 5106,1 tys. zł. 

Osiągnięto cel powyższego zadania, którym było „Zapewnienie jakości funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej”. Miernikiem 

                                                      
18 Wypłacane na podstawie art. 65 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, ze zm.). 
19 Wypłacane na podstawie art. 66 ww. ustawy. 
20 LKI.410.001.09.2015. 
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realizacji zadania była „Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej  
w wyniku postępowania kontrolnego”. Planowana wartość miernika wynosiła 40 podmiotów, 
a osiągnięta21 – 47 (w 2017 r. osiągnięty miernik wyniósł 40). 

2.2.2. W ramach ww. zadania RIO realizowała jedno podzadanie pn. „Działania 
nadzorczo-kontrolne RIO”, którego celem było „Zapewnienie gotowości do wykonywania 
ustawowych zadań nadzorczo-kontrolnych”. Miernikiem realizacji tego podzadania była 
„Liczba przeprowadzonych kontroli oraz objętych nadzorem uchwał i zarządzeń jednostek 
samorządu terytorialnego”. Planowana wartość miernika wynosiła 8770, osiągnięta – 8757 
(w 2017 r. osiągnięty miernik wyniósł 8605). 

Pomimo że planowana wartość miernika nie została uzyskana, to zakładany cel został 
osiągnięty, ponieważ wykonano większą o siedem od planowanej liczby kontroli oraz 
zbadano terminowo wszystkie 8710 uchwał i zarządzeń wydanych przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego, które wpłynęły do RIO w 2018 r. 

2.2.3. W ramach ww. podzadania RIO zrealizowała trzy działania, w ramach których 
osiągnięto zakładane cele, w tym: 

a) „Wykonywanie działań kontrolnych”, którego celem było „Objęcie kompleksową kontrolą 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w ustawowym terminie”. Na 
realizację działania wydatkowano 2459,1 tys. zł. Miernikiem realizacji była „Liczba jednostek 
samorządu terytorialnego, w których okres od ostatniej kontroli kompleksowej RIO 
przekroczył 4 lata (liczone rok do roku)”. Planowana i osiągnięta na koniec 2018 r. wartość 
miernika wyniosła „zero” (w 2017 r. osiągnięty miernik wyniósł „zero”); 

b) „Wykonywanie działań nadzorczych”, którego celem było „Zapewnienie terminowego 
badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego”. Na realizację 
tego działania wydatkowano 1323,5 tys. zł. Miernikiem realizacji była „Liczba uchwał  
i zarządzeń niezbadanych w terminie”. Planowana i osiągnięta na koniec 2018 r. wartość 
miernika wyniosła „zero” (w 2017 r. osiągnięty miernik wyniósł „zero”); 

c) „Wydawanie opinii”, którego celem było „Zapewnienie terminowości wydawania opinii”. 
Na realizację ww. działania wydatkowano 1323,5 tys. zł. Miernikiem realizacji tego działania 
była „Liczba opinii wydanych nieterminowo w danym okresie sprawozdawczym”. Planowana 
i osiągnięta na koniec 2018 r. wartość miernika wyniosła „zero” (w 2017 r. osiągnięty miernik 
wyniósł „zero”). 

Przyjęte mierniki umożliwiały ocenę skuteczności realizowanych działań. Monitoring 
mierników prowadzony był systematycznie na podstawie rzetelnych źródeł danych 
wynikających z ksiąg rachunkowych oraz informacji komórek organizacyjnych właściwych 
dla realizacji działań objętych miernikami. 

(Dowód: akta kontroli str. 158-171) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2018 r. przez 
kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. 

Kontrola wybranej próby wydatków wykazała, że zostały one poniesione z zachowaniem 
zasad gospodarowania środkami określonych w obowiązujących przepisach. W rezultacie 
wydatkowania środków osiągnięto cele prowadzonej działalności ujęte w planie działalności 
oraz układzie zadaniowym wydatków. 

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia jednostkowych, rocznych sprawozdań 
budżetowych RIO za rok 2018: 
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych  

(Rb-23); 
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27); 

                                                      
21 Według stanu na 31 grudnia 2018 r. 
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− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
− z wykonania budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie 

zadaniowym (Rb-BZ1). 

Zbadano także sprawozdania finansowe za IV kwartał 2018 r. o stanie: 
- należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N); 
- 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 sporządzonych sprawozdań. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo  
i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 172-194) 

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

NIK opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną jednostkę sprawozdania 
budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych. 
Zbadane sprawozdania przekazują prawdziwy i rzetelny obraz dochodów, wydatków, 
należności i zobowiązań oraz realizacji zadań przewidzianych w układzie zadaniowym 
budżetu, a także wiarygodne wartości końcowe mierników za 2018 r. Sprawozdania zostały 
sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 

VI. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
uwag ani wniosków pokontrolnych. 

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 NIK  
w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały  
w sprawie zastrzeżeń. 

Kielce,        marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 
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