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Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2007 rok  

 
 
I.  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA IZBY 

1.  Działalność informacyjna związana z działalnością nadzorczą i opiniodawczą Izby 

W 2007 roku w zakresie działalności nadzorczej i opiniodawczej Izby wykonano 
następujące prace, opracowania i informacje: 

1.1. Systematycznie rejestrowano zmiany w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. 
W roku sprawozdawczym rejestr ten dotyczył zmian wprowadzanych zarówno przez 
rady, zarządy jednostek samorządu terytorialnego jak i zarządzenia wójtów, burmistrzów 
i prezydentów. Wprowadzano do rejestru dane z uchwał zmieniających wielkość 
budżetu. Informacje te wykorzystywane były przez Kolegium Izby w badaniu uchwał 
zmieniających budżety oraz przy ocenie wielkości rezerwy ogólnej i celowej w 
odniesieniu do planu wydatków w budżetach. 

1.2. Sporządzano syntetyczne informacje - notatki budżetowe - wykorzystywane przez składy 
orzekające przy opiniowaniu sprawozdań z wykonania budżetu oraz informacji z 
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze składanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Notatki budżetowe sporządzane były na podstawie sprawozdawczości 
budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Zawierały one wielkości budżetu oraz 
porównania wybranych danych ze sprawozdań z danymi zawartymi w prowadzonym w 
Wydziale rejestrze komputerowym dotyczącym ogólnych wielkości budżetu, subwencji, 
dotacji oraz rezerw. Materiały te przygotowywano okresowo - co pół roku.  

Ponadto zebrano dane o stanie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego na 
dzień 30 czerwca i 31 grudnia.  

W sieci komputerowej zamieszczono: arkusze sprawdzające należności i 
zobowiązania oraz wielkości nadwyżek budżetowych, wolnych środków, jak również 
kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

1.3. Przygotowano 3 zbiorcze informacje o wynikach pracy składów orzekających, które 
zamieszczono w Biuletynach Informacyjnych RIO w Opolu w dziale Z Prac Kolegium i  
tak w: 
− Nr 1/2007 opublikowano informację dotyczącą wyników opiniowania projektów 

budżetów na 2007 rok, 
− Nr 2-3/2007 zamieszczono wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego i związków gmin za 2006 r. oraz wyniki 
opiniowania przez składy orzekające wniosków w sprawie absolutorium za 2006 r.,  

− Nr 4/2007 opublikowano wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 
2007 r.  

2. Działalność informacyjna realizowana na potrzeby jednostek samorządu  
terytorialnego i innych podmiotów 

2.1. Najważniejszym i najbardziej funkcjonalnym narzędziem służącym szybkiemu  
przekazywaniu ogólnodostępnych informacji dotyczących działalności Izby, jak również 



 

 

2 

 

innych danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania służb finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego, jest prowadzona przez Izbę strona internetowa.  
Zamieszczano na niej na bieżąco uaktualniane informacje dotyczące między innymi: 
− działalności nadzorczej, kontrolnej i analitycznej, 
− informacji o wprowadzonych i zmienianych przepisach prawnych w zakresie 

gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 
− wsparcia programu Bestia, 
− wsparcia sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej, 
− wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów, 
− materiałów pomocnych przy składaniu do izby wniosków o wydanie opinii  

o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, 
− wskaźników finansowo - księgowych, 
− szkoleń organizowanych przez Izbę, 
− Biuletynu Informacyjnego, 
− ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, 
− działalności Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

2.2. Zgodnie z zakresem ustalonym ustawą, Izba prowadzi stronę Biuletynu Informacji 
Publicznej, która jest systematycznie aktualizowana. W BIP publikowano na bieżąco 
wystąpienia pokontrolne oraz dokumentację kontroli zakończonych czynnościami 
pokontrolnymi. Na bieżąco aktualizowano rejestr przyjmowanych spraw w zakresie 
badania uchwał oraz wydawanych opinii przez składy orzekające. Po dacie wejścia w 
życie zamieszczane były uchwały Kolegium. Aktualizowano pozostałe informacje, m.in. 
w zakresie ramowego planu pracy Izby, schematu organizacyjnego, składu Kolegium, 
ofert pracy w Izbie.  

2.3. W minionym okresie Izba prowadziła działalność informacyjną wydając Biuletyn 
Informacyjny, który prenumerowało 106 jednostek (w tym 82 j.s.t., 14 jednostek 
organizacyjnych j.s.t. oraz 10 innych podmiotów). W 2007 r. wydano 4 numery 
biuletynu (w tym jeden podwójny) o łącznym nakładzie 810 egzemplarzy.  
Biuletyny Informacyjne zawierały stałe pozycje jak: informacje o wynikach działalności 
Kolegium  RIO, składów orzekających, instruktaż w dziedzinie gospodarki finansowej 
j.s.t., orzecznictwo NSA i WSA, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Corocznie 
publikowana była analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
województwa opolskiego za miniony rok. 
W 2007 r. zamieszczono następujące publikacje autorstwa pracowników Izby: 
− Zawiadomienia o dokonaniu przestępstwa jako wynik działalności kontrolnej 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Maria Cap, 
− Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

wpływające na prawa strony – Magdalena Przybylska, Klaudia Stelmaszczyk,  
− Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Aleksandra 

Bieniaszewska, Barbara Wołczak. 
Szczegółowe  informacje o zawartości każdego Biuletynu Informacyjnego zamieszczane 
są na naszej stronie www. Ponadto w pierwszym numerze Biuletynu znajduje się wykaz 
rzeczowy wszystkich publikacji zamieszczonych w numerach ubiegłorocznych. 

2.4. W ramach bezpośredniego doradztwa i instruktażu udzielono 28 pisemnych odpowiedzi, 
wyjaśnień i informacji. Dotyczyły one przepisów związanych z gospodarką finansową 
j.s.t. w tym przepisów w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód j.s.t.  
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W tożsamym zakresie przedmiotowym udzielano także licznych konsultacji 
telefonicznych. W 2007 roku w ramach współpracy z innymi urzędami i instytucjami 
Izba w zakresie swojej właściwości rzeczowej udzielała również informacji m.in.: 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Finansów, 
Prokuraturze Okręgowej w Opolu, Wojewodzie Opolskiemu, Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych w Opolu oraz regionalnym izbom obrachunkowym w całym kraju i 
Krajowej Radzie RIO. 

2.5. Zebrano, opracowano i przekazano do - RIO Szczecin, RIO Poznań, RIO Olsztyn – 1  
marca, RIO Zielona Góra - 20 kwietnia i RIO Katowice – 28 marca – dane w formie i 
szczegółowości wymaganej do Sprawozdania z działalności rio i wykonania budżetu 
przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 r. prezentowanego w Sejmie przez 
KRRIO. Informacje zawierały dane statystyczne oraz rozbudowaną część opisową  
i dotyczyły one wszystkich aspektów działalności Izby. 

2.6. Prowadzono dostępny w sieci komputerowej Izby rejestr publikacji dotyczących 
finansów publicznych, w którym skatalogowano publikacje zawarte w biuletynach 
informacyjnych regionalnych izb obrachunkowych, „Skarbniku i Finansach 
Publicznych” oraz „Finansach Komunalnych”, „Finansach Publicznych”, który 
udostępniono również na stronie www Izby.  W związku ze zmianą oprogramowania 
katalog ten dostępny jest obecnie tylko na stronach internetowych. Został on 
przebudowany pod kątem chronologicznego zamieszczania w nim publikacji w obrębie 
roku.  

 
II.  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

1. Szkolenia dla pracowników Izby 

W 2007 r. pracownicy Izby podnosili swoje kwalifikacje na  szkoleniach i seminariach 
zorganizowanych przez instytucje takie jak:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Logonet sp. z o.o. w Bydgoszczy, 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, Ministerstwo Finansów, GIS INFO Tarnowskie 
Góry, Centrum Szkoleń Administracji Publicznej, Ecorys Polska sp. z o.o., Centrum 
Szkoleniowe Finanse Publiczne we Wrocławiu. 

Szkolenia te dotyczyły: technik planowania i przeprowadzania kontroli w praktyce, na 
podstawie doświadczeń Najwyższej Izby Kontroli, wzmocnienia działań antykorupcyjnych w 
Polsce w ramach Programu Transition Facility 2004, Biuletynu Informacji Publicznej w 
świetle nowego rozporządzenia MSWiA, gospodarki finansowej j.s.t., praktycznego 
zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych, budżetu zadaniowego, podatków i opłat 
lokalnych . 

Dla wszystkich pracowników merytorycznych RIO w Opolu zorganizowała w 
Pokrzywnej szkolenie, w którym uczestniczyło 39 osób. Tematyka szkolenia obejmowała 
praktyczne problemy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ujmowania 
środków unijnych w budżecie, ewidencji i sprawozdawczości, psychologię wpływu 
społecznego.  

W seminarium dla członków Kolegium w dniach 18-20 kwietnia 2007 r. 
zorganizowanym w Krynicy Górskiej uczestniczyło 6 osób. Natomiast w seminarium w 
dniach 25-27 czerwca 2007 r. w Korytnicy udział wzięło 5 członków Kolegium.  

Odbyły się 3 narady dla naczelników Wydziałów Kontroli Gospodarki Finansowej. 
Naczelnicy Wydziałów Kontroli Gospodarki Finansowej omawiali zagadnienia dotyczące 
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między innymi kontroli koordynowanych, realizacji kontroli w zakresie instytucji kultury, 
wyników kontroli koordynowanej w zakresie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów 
publicznych. Naczelnik Wydziału Kontroli uczestniczył również w naradzie w sprawie 
przygotowania programów kontroli koordynowanych na 2007 r.   

W 2007 r. zorganizowano 2 narady dla naczelników Wydziałów Informacji, Analiz i 
Szkoleń, podczas których omawiano m.in. zagadnienia dotyczące: planowanych zmian w 
ustawie o finansach publicznych, funkcjonowania programu Besti@, zastosowania 
klasyfikacji budżetowej w gospodarce pozabudżetowej i zasad sporządzania sprawozdań z 
wykonania planów tych jednostek oraz warsztaty robocze związane z przygotowaniem 
„Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 
jednostki samorządu terytorialnego w 2006 r.” dla Sejmu i Senatu. 

Odbyło się również spotkanie dla głównych księgowych i kierowników biur regionalnych 
izb obrachunkowych, na którym omawiano między innymi zagadnienia związane z 
wdrożeniem programu TREZOR w zakresie sprawozdawczości budżetowej, harmonogramu 
dochodów i wydatków oraz zapotrzebowania na środki finansowe. 

Dwie osoby z Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń ukończyły kurs: Rachunkowość 
jednostek budżetowych (40 godz.) zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w 
Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. 

W 2 spotkaniach zespołu ds. koordynacji i rozwoju technologii informatycznych w 
regionalnych izbach obrachunkowych przy KRRIO uczestniczyli dwaj pracownicy Wydziału 
Informacji, Analiz i Szkoleń. Omawiano tam zagadnienia związane z informatyzacją Izb oraz 
funkcjonowaniem programu Bestia.  

Pełnomocnik Izby ds. informacji niejawnych uczestniczyła w naradzie pełnomocników 
regionalnych izb obrachunkowych, którą zorganizowała RIO w Olsztynie. 

Ponadto, z-ca prezesa Izby oraz z-ca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń 
uczestniczyli w I Opolskiej Konferencji Podatkowej zorganizowanej przez Kancelarię 
Meissner&Partnerzy Radcowie Prawni, przy współudziale Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Na konferencji podejmowano 
m.in. tematy związane z kontrowersjami wokół opłaty skarbowej.  

W V Konferencji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów uczestniczył pracownik 
WIAS. Z udziałem specjalistów-praktyków (m.in. Dyrektora Departamentu Finansów 
Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Prezesa NIK) debatowano 
m.in. na temat prywatyzacji służby zdrowia,  finansowania oświaty, kontroli funduszy 
europejskich.  

W dniu 23 listopada 2007 roku 4 przedstawicieli Izby uczestniczyło w konferencji 
zorganizowanej  przez KRRIO (przy współpracy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu) z okazji 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów 
nadzoru i kontroli gospodarki finansowej j.s.t.     

W 19 szkoleniach organizowanych przez Izbę dla j.s.t. uczestniczyło 23 pracowników 
RIO w Opolu.  
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2.  Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego 

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła 20 szkoleń, w których uczestniczyło  
1 536 osób. Szkolenia były kierowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i 
przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz do pracowników 
samorządowych i radnych. Tematyka szkoleń była ustalana zgodnie z sugestiami samorządu z 
uwzględnieniem zmieniającego się stanu prawnego. Wykładowcami na szkoleniach byli 
specjaliści-praktycy w zakresie finansów samorządowych spoza Izby i pracownicy Izby. 

3.   Kontakty międzynarodowe 

Współpraca nawiązana z Trybunałem Obrachunkowym Nadrenii-Palatynatu zaowocowała 
wzajemną  wymianą doświadczeń.  W konferencji w Speyer na temat realizacji zadań i 
kompetencji dotyczących kontroli środków publicznych w dniach 28 – 30 marca 2007 r. 
uczestniczyło  4 przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Tematyka 
wygłaszanych referatów dotyczyła roli regionalnej izby obrachunkowej w kształtowaniu się 
długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego (K. Stelmaszczyk i G. Czarnocki), 
finansowania i realizacji inwestycji komunalnych w aspekcie zamówień publicznych (F. 
Firmuga). Natomiast strona niemiecka przedstawiła aspekty regionalnej gospodarki 
finansowej na przykładzie Nadrenii-Palatynatu. 

Z kolei RIO w Opolu gościła w swojej siedzibie delegację urzędników samorządowych 
Mołdawii i Ukrainy, uczestników projektu „Doskonalenie kadr oraz systemu kontroli 
wewnętrznej w administracji samorządowej małych miast pogranicza mołdawsko-
ukraińskiego”, finansowanego z programu pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Prelekcję nt. „Doświadczenia opolskiego RIO w 
realizacji nadzoru nad samorządem terytorialnym w zakresie spraw finansowych” przedstawił 
Członek Kolegium RIO. 

4.   Zaangażowanie pracowników Izby w szkolenia 

Pracownicy Izby byli wykładowcami na szkoleniach zorganizowanych przez Izbę. 
Przeprowadzili oni wykłady na 7 szkoleniach. 

Tematyka wykładów dotyczyła m.in.: wykonywania budżetu, odpowiedzialności kierownika 
jednostki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zakresu uprawnień 
kontrolnych komisji rewizyjnych, procedury absolutoryjnej, klasyfikacji i sprawozdawczości 
budżetowej, uprawnień i ograniczeń w sprawowaniu mandatu radnego, dotacji udzielanych z 
budżetów j.s.t., projektowania budżetów na 2008 r., uchwał w sprawie podatków i opłat 
lokalnych.  
 
III. OPRACOWANIA ANALITYCZNE 

W 2007 roku przygotowano zbiorcze zestawienia danych dotyczących gospodarki 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego w układzie terytorialnym, przy założonej 
strukturze i szczegółowości dochodów i wydatków, pozwalające na sporządzenie 
następujących analiz:  
− Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego 

za 2006 r., 
− Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2006 r. „Realizacja budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego”, 
− Analiza poszczególnych elementów działalności j.s.t. pod kątem wystąpienia przesłanek 

skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie 
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sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 
za 2006 r., 

− Analiza sytuacji finansowej j.s.t. w celu sporządzenia wykazu jednostek o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej (na koniec 2006 r. oraz na 30 
czerwca 2007 r.). 

 
IV. DODATKOWE  ZADANIA  WYKONANE  PRZEZ WIAS  W  RAMACH  
       DZIAŁALNOŚCI  INFORMACYJNO - ANALITYCZNEJ 

Izba w związku z zakresem ustawowym prowadzonej działalności, jest instytucją posiadającą 
wiele szczegółowych danych odnoszących się do gospodarki finansowej j.s.t., niezbędnych 
dla funkcjonowania innych podmiotów. W ramach prowadzonej współpracy w Wydziale w 
2007 r. opracowano: 
− materiał dotyczący wybranych informacji o wykonaniu budżetów województw 

samorządowych za 2006 r. (dla Ministerstwa Finansów), 
− informację o zakresie realizacji przez gminy i samorząd województwa w 2006 r. zadań 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), 

− informację o wykonanych dochodach ogółem, dochodach własnych, wydatkach ogółem, 
wydatkach majątkowych w latach 2005-2006 j.s.t. (dla Gazety Prawnej), 

− informację dotyczącą bilansów skonsolidowanych (dla Komisji Analiz Budżetowych KR 
RIO), 

− materiał dotyczący wykonania dochodów i wydatków przez jednostki samorządu 
terytorialnego województwa opolskiego za 2006 r. na zadania oświatowe (dla Związku 
Gmin Śląska Opolskiego), 

− materiał dotyczący nadzoru RIO w Opolu nad uchwałami budżetowymi (dla RIO 
Poznań), 

− materiał na temat wydanych przez składy orzekające opinii o możliwości sfinansowania 
deficytów budżetów jst oraz o możliwości spłaty kredytów/pożyczek wraz z odwołaniami 
oraz bazą programu Bestia w zakresie sprawozdań Rb-NDS i Rb-Z (dla RIO Kielce), 

− informację o dochodach, wydatkach, należnościach i zobowiązaniach jednostek 
samorządu terytorialnego województwa opolskiego za III kwartał 2005 r. i III kwartał 
2006 r. (dla Narodowego Banku Polskiego), 

− informację o dochodach, wydatkach, należnościach i zobowiązaniach jednostek 
samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2005 r. i 2006 r. (dla Narodowego 
Banku Polskiego ), 

− informację o dochodach, wydatkach, należnościach i zobowiązaniach jednostek 
samorządu terytorialnego województwa opolskiego za I kwartał 2006 r. i I kwartał 2007 r. 
(dla Narodowego Banku Polskiego), 

− informację o dochodach, wydatkach, należnościach i zobowiązaniach jednostek 
samorządu terytorialnego województwa opolskiego za  III kwartał 2006 r. i III kwartał 
2007 r. (dla Narodowego Banku Polskiego), 

− materiał o uwagach zawartych w opiniach składów orzekających dotyczących projektów 
budżetów na lata 2006 i 2007 w części dotyczącej informacji o stanie mienia 
komunalnego (dla RIO Kielce) 

− informację w sprawie działań nadzorczych i kontrolnych prowadzonych przez Izbę wobec 
Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego (dla Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego), 
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− materiał o danych finansowych dotyczących wykonania przez gminy dochodów za rok 
2005 w wybranych paragrafach (dla Związku Gmin Śląska Opolskiego) , 

− ankiety dotyczącej realizacji projektu Transition Facility 2006/01/-180.01-04 System 
zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek 
organizacyjnych (dla Ministerstwa Finansów), 

− informację o prowadzonej działalności nadzorczej i kontrolnej w zakresie podatków i 
opłat  lokalnych (dla Najwyższej Izby Kontroli), 

− informację o sytuacji finansowo-gospodarczej gminy Głuchołazy (dla Wojewody 
Opolskiego), 

− dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i zobowiązań ujętych w 
projektach budżetów na 2008 r. ( dla Ministerstwa Finansów).  

W 2007 r. na wniosek Ministerstwa Finansów Izba we współpracy z Krajową Radą 
Regionalnych Izb Obrachunkowych zaopiniowała projekty przepisów prawnych oraz ich 
zmian. Opinie dotyczyły w szczególności: 
− projektu ustawy o finansach publicznych, 
− projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz o zmianie 

innych ustaw, 
− projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej, 
− projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

− nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


