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OPINIA
W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2003
w części 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe
Wprowadzenie.
1. Regionalne izby obrachunkowe działają na mocy ustawy z 7 października
1992r. Stanowią jednostki państwowe powołane do kontroli gospodarki
finansowej, łącznie z zamówieniami publicznymi, podmiotów samorządu
terytorialnego.
2. Dysponentem cz. 80 jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. W roku 2003 tak jak i w roku 2002 będzie działać 16 Regionalnych Izb
Obrachunkowych.
Uwagi szczegółowe.
1. Planowane dochody w cz. 80 w roku 2003 są na niższym poziomie niż w roku
2002 o 51,1% czyli o ponad połowę mniej. Dochody w tej części pochodziły
głównie z wpływów środków specjalnych. W roku 2002 było to 20%
planowanych wpływów. W informacji dotyczącej 2003 zawarto stwierdzenie,
że nie ma przepisów aktualnych w tej sprawie, wobec tego nie planuje się
wpłat z tego tytułu.
2. W roku 2003 planuje łączne dochody na poziomie 327 tys. zł, które w
pierwszym rzędzie mają pochodzić ze zwrotu kosztów postępowania
ustanowionymi przez Komisje Orzekające (190 tys. zł). Drugą pozycję zajmują
dochody pochodzące z wpływów z tytułu kar za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (70 tys.). Trzecią istotną pozycją są wpływy z najmu
pomieszczeń (61 tys. zł).
3. W przeciwieństwie do dochodów – wydatki w roku 2003 planuje się na
wyższym – realnie o 5% poziomie w stosunku do roku 2002.
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4. Główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(60.644 tys. zł) w stosunku do kwoty 78.343 tys. zł – wydatków ogółem.
Spowodowane to jest przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń o 4% w
stosunku do roku 2002.
5. Drugą istotną pozycję wydatków bieżących poza wynagrodzeniami stanowią
środki przeznaczone na koszty utrzymania izb, które realnie wzrastają o
29,4% w stosunku do roku 2002.
6. Natomiast w 2003r. maleją wydatki majątkowe realnie o 20,5%. Wynika to
jednak nie z intencji Regionalnych Izb Obrachunkowych, ale jest obligacją
stanowiącą respektowanie decyzji Ministra Finansów w tej sprawie. W tej
sytuacji wydatki majątkowe w roku 2003 koncentrują się głównie na zakupach
sprzętu komputerowego i niezbędnego do nich wyposażenia.
7. Środki specjalne w cz. 80 funkcjonują w 12 na 16 izb. Przychody łączne,
planowane w 2003r., mają być niższe o 31,8% w stosunku do 2002r.
Przychody te pochodzą głównie z tytułu usług szkoleniowych.
Wydatki w roku 2003 równoważą przychody i są przeznaczone głównie na
cele bieżące związane z zakupem materiałów i usług.
Wnioski.
1. Ocenę racjonalizacji, planowanych na 2003r., wydatków przeznaczonych na
sfinansowanie kosztów utrzymania izb utrudnia fakt podania w informacji
jedynie kwoty globalnej. Niezbędne są dane co do kosztów utrzymania
poszczególnych izb w celu możliwości ich porównania. Jest to istotne, bowiem
koszty te rosną i konieczne jest stwierdzenie w jakim stopniu dotyczy to
wszystkich 16 izb.
2. Wymaga wyjaśnienia dlaczego środki specjalne funkcjonują nie we wszystkich
izbach oraz dlaczego tam gdzie forma ta występuje w roku 2003 planuje się
spadek przychodów.
Należy uzyskać informacje o przyczynach spadku dochodów z tytułu usług
szkoleniowych, które stanowią główną pozycję wpływów.
Opracowała: prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak

