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Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2008 rok 

 
 
I. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA IZBY 
 
1. Działalność informacyjna związana z obsługą organów Izby  
 

W 2008 roku w zakresie obsługi organów Izby wykonano następujące prace, 

sporządzono opracowania i informacje:  

1.1. Systematycznie rejestrowano zmiany w budŜetach 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 budŜetu. Informacje te wykorzystywane 

były przez Kolegium Izby w badaniu uchwał zmieniających budŜety oraz przy 

ocenie wielkości rezerwy ogólnej i celowej w odniesieniu do planu wydatków w 

budŜetach.  

 

1.2. Sporządzano syntetyczne informacje, na podstawie sprawozdawczości budŜetowej 

jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące wielkości budŜetu oraz 

porównania wybranych danych ze sprawozdań z danymi zawartymi w 

prowadzonym rejestrze dotyczącym ogólnych wielkości budŜetu oraz rezerw. 

Materiały te przygotowywano okresowo (co pół roku) na potrzeby składów 

orzekających, wydających opinie o wykonaniu budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego. Ponadto zbierano dane o stanie zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.  

W sieci komputerowej zamieszczono: arkusze sprawdzające naleŜności  

i zobowiązania oraz wielkości nadwyŜek budŜetowych, wolnych środków, jak 

równieŜ kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 

dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  

Opracowano i przekazano członkom Kolegium analizę sytuacji finansowej 

j.s.t. pod kątem występowania przesłanek skutkujących sporządzeniem przez Izbę 

raportu o stanie gospodarki finansowej.  

 

1.3. Przygotowano i zamieszczono na stronie internetowej Izby zbiorcze informacje o 

wynikach pracy składów orzekających, które dotyczyły:  

− wyników opiniowania sprawozdań z wykonania budŜetów jednostek 

samorządu terytorialnego i związków gmin za 2007 r., 

− wyników opiniowania wniosków komisji rewizyjnych w sprawie 

absolutorium za 2007 r., 

− wyników opiniowania informacji o przebiegu wykonania budŜetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2008 r., 

− wyników opiniowania projektów budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin na 2008 r., 
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− wyników opiniowania deficytu budŜetowego na 2008 r. oraz prognozy kwoty 

długu załączonej do projektu budŜetu na 2008 r.  

 

 

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

 
2.1. NajwaŜniejszym i najbardziej funkcjonalnym narzędziem słuŜącym szybkiemu 

przekazywaniu ogólnodostępnych informacji dotyczących działalności Izby, jak 

równieŜ innych danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania słuŜb 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jest strona internetowa Izby. 

Zamieszczano na niej na bieŜąco uaktualniane informacje dotyczące między 

innymi: 

− zmian przepisów prawnych w zakresie gospodarki finansowej j.s.t.,  

− wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów oraz innych urzędów,  

− funkcjonowania programu BeSTi@,  

− budŜetu j.s.t.,  

− sprawozdawczości budŜetowej,  

− klasyfikacji budŜetowej,  

− podatków i opłat lokalnych,  

− dotacji,  

− majątku komunalnego,  

− zamówień publicznych,  

− pomocy publicznej,  

− materiałów pomocnych przy składaniu do Izby wniosków o wydanie opinii o 

moŜliwości spłaty kredytu lub poŜyczki,  

− wskaźników finansowo-księgowych,  

− działalności bieŜącej Izby, w tym działalności nadzorczej, opiniodawczej, 

kontrolnej i analitycznej,  

− sprawozdań Izby w tym z działalności informacyjno-szkoleniowej, kontrolnej, 

z wykonania budŜetu oraz z ramowego planu pracy,  

− planowanych i przeprowadzonych przez Izbę szkoleń,  

− prowadzonych przez Izbę postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

− pracy i funkcjonowania Rzecznika dyscypliny finansów publicznych i 

Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych.  

 

2.2. Zgodnie z zakresem ustalonym ustawą, Izba prowadzi stronę 

www.bip.rio.opole.pl,  która jest systematycznie aktualizowana. W BIP 

zamieszczano na bieŜąco:  

− uchwały Kolegium RIO,  

− stan przyjmowanych spraw w zakresie działalności nadzorczej i 

opiniodawczej,  

− dokumentację kontroli zakończonych czynnościami pokontrolnymi,  
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− wystąpienia pokontrolne,  

− oferty pracy w Izbie.  

Publikowane materiały w zakresie nadzoru i kontroli umoŜliwiają jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz zainteresowanym osobom, zapoznanie się z 

orzecznictwem Kolegium dotyczącym zgodności z prawem uchwał i zarządzeń 

organów j.s.t., a takŜe z wynikami przeprowadzonych kontroli. 

 

2.3. Od 2008 r. Izba przestała wydawać kwartalny Biuletyn Informacyjny w formie 

drukowanej. JednakŜe nie uległ ograniczeniu zakres działalności informacyjnej, 

gdyŜ wszystkie stałe elementy objęte treścią Biuletynu, są publikowane na stronie 

internetowej Izby, bez zwłoki spowodowanej cyklem wydawniczym.  

 

  W minionym roku opracowano i wydano następujące publikacje, które równieŜ 

zamieszczono na stronie www.: 

 1) Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za  2007 r.: „Realizacja 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego”, dający 

pełny obraz postrzegania przez Regionalną Izbę Obrachunkową wykonania 

budŜetów przez jednostki samorządu terytorialnego województwa w zakresie 

nadzoru, opiniowania, kontroli oraz analiz. 

 Ponadto Raport został wydrukowany i przesłany do wiadomości, m.in. posłom, 

senatorom, Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu Komisji Analiz 

BudŜetowych KR RIO. 

 

 2) „Informację o wynikach kontroli samorządowych instytucji kultury”- 

publikację Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych opracowaną na 

podstawie przeprowadzonych kontroli finansowych w instytucjach kultury w 2007 

r. w całym kraju.  

 

 3) Jako numer specjalny Biuletynu opublikowano wydawnictwo „Piętnaście lat 

działalności 1993 - 2008.” To okolicznościowe wydawnictwo poświęcono 

dokonaniom izby w okresie 15 lat jej funkcjonowania. Dane prezentowano w 

układzie poszczególnych komórek organizacyjnych z uwzględnieniem informacji 

o osobach w nich zatrudnionych.  

 

2.4. W ramach bezpośrednio prowadzonej przez RIO działalności informacyjnej, 

udzielono 30 pisemnych odpowiedzi, wyjaśnień i informacji skierowanych do 

jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczących sfery ich funkcjonowania 

nadzorowanej przez rio. Udzielano takŜe konsultacji telefonicznych oraz 

bezpośrednio w siedzibie izby w zakresie stosowania przepisów dotyczących 

problematyki gospodarki finansowej samorządów. SłuŜby finansowe j.s.t. miały 

najwięcej wątpliwości w zakresie sprawozdawczości i funkcjonowania programu 

BeSTi@.  

 

2.5. Zebrano, opracowano i przekazano do wskazanych izb - RIO Szczecin, RIO 

Poznań - 29 lutego, RIO Zielona Góra – 3 marca, RIO Olsztyn – 5 marca, RIO 

Wrocław i RIO Katowice – 14 marca, RIO Poznań – 26 maja, dane w formie i 
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szczegółowości wymaganej do „Sprawozdania z działalności rio i wykonania 

budŜetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r.” prezentowanego w 

Sejmie przez KRRIO.  

 
2.6. Prowadzono dostępny na stronie www Izby rejestr publikacji dotyczących 

finansów publicznych, w którym skatalogowano publikacje zawarte w biuletynach 

informacyjnych regionalnych izb obrachunkowych, miesięczniku „Finanse 

Publiczne” oraz miesięczniku regionalnych izb obrachunkowych „Finanse 

Komunalne”.  

 Katalog ksiąŜek, będących w posiadaniu Izby aktualizowany jest na bieŜąco, w 

miarę pozyskiwania nowych publikacji i dostępny jest dla pracowników w sieci 

komputerowej Izby. 

 
II.  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 
 
1. Szkolenia dla pracowników Izby 

 

W 2008 r. pracownicy Izby podnosili swoje kwalifikacje na 14 szkoleniach i 

seminariach zorganizowanych przez instytucje takie jak:  

RIO w Opolu, Europejskie Centrum Doskonalenia Kadr, MSWiA, Centrum 

Szkoleniowe AdministracjaPubliczna.pl, Logonet Sp. z o.o. w Bydgoszczy, RIO 

Katowice, Komisja Szkoleń Informacji i Promocji KRRIO, RIO Łódź, PTE – Zakład 

Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Opolu.   

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zorganizowała szkolenie dla wszystkich 

pracowników merytorycznych Izby, na którym omówiono specyfikę pracy w zespole 

oraz zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Izba była równieŜ organizatorem dwóch szkoleń dla inspektorów Wydziału 

Kontroli Gospodarki Finansowej. W jednym z nich uczestniczyło 9 inspektorów z RIO 

Wrocław i RIO Katowice. 

Ponadto, pracownicy Izby uczestniczyli w Konferencji Podatkowej 

zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.  

Naczelnik, z-ca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń oraz trzej 

członkowie Kolegium uczestniczyli w konferencji naukowej nt. „Podatki lokalne w 

praktyce”, a zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.  

W konferencji dotyczącej zmian w systemie zamówień publicznych i ich wpływu 

na sposób udzielania zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, 

zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Opolu, uczestniczyli dwaj członkowie 

Kolegium i pracownik WIAS.  

Dwie pracownice Izby dokształcały się na kursie: Rachunkowość jednostek 

budŜetowych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział 

Dolnośląski we Wrocławiu. 

Ponadto w 18 szkoleniach organizowanych przez Izbę dla jednostek samorządu 

terytorialnego uczestniczyło 31 pracowników RIO w Opolu (co przekłada się na 89 

osobodni szkolenia).  
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Pracownicy Izby będący Rzecznikami Dyscypliny Finansów Publicznych i 

orzekający w Regionalnej Komisji Orzekającej uczestniczyli w specjalistycznych 

szkoleniach przeznaczonych dla tej grupy osób.  

 

2. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła 19 szkoleń, w których 

uczestniczyło  

1 539 osób. Szkolenia były kierowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i 

przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz do 

pracowników samorządowych. Wykładowcami na szkoleniach byli specjaliści - 

praktycy w zakresie finansów samorządowych. Szkolenia prowadzili równieŜ  

pracownicy Izby.  

 
3. ZaangaŜowanie pracowników Izby w szkolenia 

 

Na 4 szkoleniach przeprowadzonych przez Izbę dla jednostek samorządu 

terytorialnego,  trzej pracownicy Izby przeprowadzili łącznie 15,5 godzin wykładów.  

     Tematyka wykładów dotyczyła zagadnień podlegających nadzorowi kontroli Izby.  

Ponadto na szkoleniu jednodniowym dla pracowników Izby, informatyk omówił 

najwaŜniejsze funkcje oprogramowania Microsoft Outlook, usługi związane z 

wysyłaniem i odbieraniem poczty elektronicznej, obsługę kalendarza, zarządzanie 

kontaktami, planowanie zadań oraz zapisywanie krótkich notatek.  

Na trzech naradach wewnętrznych Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w 

siedzibie Izby Radca prawny Izby, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych, 

Główny inspektor kontroli oraz Przewodniczący Komisji Orzekającej omówili 

następujące zagadnienia: 

− opinie prawne dotyczące problematyki poręczeń udzielanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, podatku od nieruchomości i opłat planistycznych oraz 

postępowania egzekucyjnego w administracji (Radca prawny Izby), 

− sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - 

kwestia przedawnienia karalności, poprawnej kwalifikacji prawnej, oceny stopnia 

społecznej szkodliwości czynu (Rzecznik dyscypliny finansów publicznych), 

− wypłacanie ekwiwalentu za udział straŜaków w akcji ratowniczej (Główny 

inspektor kontroli), 

− naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie nieprawidłowości 

wynikających  

z udzielania dotacji (Przewodniczący Komisji Orzekającej).  

 

III. OPRACOWANIA ANALITYCZNE 
 

W 2008 roku przygotowano zbiorcze zestawienia danych dotyczących gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego w układzie terytorialnym, przy 

załoŜonej strukturze i szczegółowości dochodów i wydatków, pozwalające na 

sporządzenie następujących analiz:  
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1. Analiza realizacji budŜetów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich 

szczebli województwa opolskiego za 2007 r.,  

2. Analiza  wykonania budŜetów przez województwa samorządowe za 2007 r. jako 

element „Sprawozdania KR RIO z działalności rio i wykonywania budŜetu przez 

j.s.t. w 2007 r.” dla Sejmu. 

3. Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2007 r. „Realizacja 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego”, 

4. Analiza poszczególnych elementów działalności j.s.t. pod kątem wystąpienia 

przesłanek skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w 

sprawie sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego za 2007 r., 

5. Analiza sytuacji finansowej j.s.t. w celu sporządzenia wykazu jednostek o 

zwiększonym ryzyku wystąpienia zagroŜeń w gospodarce finansowej (na koniec 

2007 r. oraz na 30 czerwca 2008 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 2008 r. opracowano: 

− informację w zakresie realizacji przez gminy i samorząd województwa w 2007 r. 

zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (PARPA), 

− dane o dochodach, wydatkach, naleŜnościach i zobowiązaniach jednostek 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego za II i III kwartał 2008 i 2007 

(dla NBP),  

− dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i zobowiązań 

ujętych w projektach budŜetów na 2009 r. (MF), 

− wyniki działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych (dla RIO Kielce 

– materiały do artykułu), 

− monitoring zadłuŜenia SPZOZ w latach 2004-2007 (Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów Julia Pitera), 

− monitoring zadłuŜenia SPZOZ w I półroczu 2008 r. (Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów Julia Pitera), 

− ankietę dotyczącą podatków i opłat lokalnych (MF), 

− informację o stanie finansów Powiatu Krapkowickiego na dzień 31 marca 2008 r.  

w kontekście zadłuŜenia SPZOZ i moŜliwości przejęcia długu przez Powiat 

(Wojewoda Opolski). 

W 2008 r. Izba, na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we 

współpracy z Komisją ds. BudŜetu Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych, zaopiniowała projekty przepisów prawnych oraz ich zmian. Opinie 

dotyczyły: 

− projektu ustawy o finansach publicznych, 

− projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz o 

zmianie innych ustaw.  


