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U c h w a ł a   Nr  8/ 23/2010 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 marca 2010 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej za 

2009 rok  
 

 

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; 

zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, 

poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 

249, poz. 2104, z 2009 r. nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  
 

 

p r z y j m u j e  
 

 

Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu za 2009 rok, stanowiące załącznik do uchwały. 
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Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2009 rok 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA IZBY    

 

1. Działalność informacyjna związana z obsługą organów Izby  

 

W 2009 roku w zakresie obsługi organów Izby wykonano następujące prace, sporządzono 

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, na podstawie sprawozdawczości budżetowej 

jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące wielkości budżetu oraz porównania 

wybranych danych ze sprawozdań z danymi zawartymi w prowadzonym rejestrze 

dotyczącym ogólnych wielkości budżetu oraz rezerw. Materiały te przygotowywano 

okresowo (co pół roku) na potrzeby składów orzekających, wydających opinie o 

wykonaniu budżetów 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 należności  

i zobowiązania oraz wielkości nadwyżek budżetowych, wolnych środków. 

Ponadto na stronie internetowej Izby zamieszczane były kwoty subwencji i udziałów 

w podatku dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 

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

wynikach pracy składów orzekających, które dotyczyły:  

 wyników opiniowania sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego i związków gmin za 2008 r., 

 wyników opiniowania wniosków komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium za 

2008 r., 

 wyników opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2009 r., 

 wyników opiniowania projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin na 2009 r., 

 wyników opiniowania deficytu budżetowego na 2009 r. oraz prognozy kwoty długu 

załączonej do projektu budżetu na 2009 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 



innych danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania służb finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego, jest strona internetowa Izby. Zamieszczano na niej na bieżąco 

uaktualniane informacje dotyczące między innymi: 

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

 wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów oraz innych urzędów,  

 budżetu j.s.t.,  

 sprawozdawczości budżetowej,  

 klasyfikacji budżetowej,  

 podatków i opłat lokalnych,  

 dotacji,  

 majątku komunalnego,  

 zamówień publicznych,  

 pomocy publicznej,  

 materiałów pomocnych przy składaniu do Izby wniosków o wydanie opinii o 

możliwości spłaty kredytu lub pożyczki,  

 wskaźników finansowo-księgowych,  

 działalności bieżącej Izby, w tym działalności nadzorczej, opiniodawczej, kontrolnej 

i analitycznej,  

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

wykonania budżetu oraz z ramowego planu pracy,  

 planowanych i przeprowadzonych przez Izbę szkoleń,  

 prowadzonych przez Izbę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  

 pracy i funkcjonowania Rzecznika dyscypliny finansów publicznych i Regionalnej 

Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

W 2009 roku odnotowano ponad 170 tys. odsłon strony www.rio.opole.pl. 

 

2.2. Zgodnie z zakresem ustalonym ustawą, Izba prowadzi stronę www.bip.rio.opole.pl,  

która jest systematycznie aktualizowana. W BIP zamieszczano na bieżąco między 

innymi:  

 uchwały Kolegium RIO,  

 stan przyjmowanych spraw w zakresie działalności nadzorczej i opiniodawczej,  

 dokumentację kontroli zakończonych czynnościami pokontrolnymi,  

 wystąpienia pokontrolne,  

 oferty pracy w Izbie.  

Publikowane materiały w zakresie nadzoru i kontroli umożliwiają jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz zainteresowanym osobom, zapoznanie się z 

orzecznictwem Kolegium dotyczącym zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów 

j.s.t., a także z wynikami przeprowadzonych kontroli. 

 

  W minionym roku opracowano i zamieszczono na stronie www Raport Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu za 2008 r.: „Realizacja budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego”, dający pełny obraz postrzegania przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową wykonania budżetów przez jednostki samorządu 

terytorialnego województwa w zakresie nadzoru, opiniowania, kontroli oraz analiz. 

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

Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu Komisji Analiz Budżetowych KR RIO. 

W 2009 roku odnotowano ponad 40 tys. odsłon strony www.bip.rio.opole.pl. 

 

http://www.rio.opole.pl/
http://www.bip.rio.opole.pl/
http://www.bip.rio.opole.pl/


2.3. W ramach bezpośrednio prowadzonej przez RIO działalności informacyjnej, udzielono 

27 pisemnych odpowiedzi, wyjaśnień i informacji skierowanych do jednostek samorządu 

terytorialnego, a dotyczących sfery ich funkcjonowania nadzorowanej przez rio. 

Udzielano także konsultacji telefonicznych oraz bezpośrednio w siedzibie Izby w 

zakresie stosowania przepisów dotyczących problematyki gospodarki finansowej 

samorządów.  

 

2.4. Zebrano, opracowano i przekazano dane i materiały informacyjne dla RIO Olsztyn - 12 

lutego 2009 r., RIO Szczecin – 16 lutego 2009 r., RIO Wrocław – 17 lutego 2009 r., RIO 

Zielona Góra  - 17 i 20 lutego 2009 r., RIO Poznań – 20 lutego 2009 r., RIO Białystok – 

24 lutego 2009 r., RIO Katowice – 2 kwietnia 2009 r., dane w formie i szczegółowości 

wymaganej do „Sprawozdania z działalności rio i wykonania budżetu przez jednostki 

samorządu terytorialnego w 2008 r.” prezentowanego w Sejmie przez KRRIO.  

 

2.5. 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 książek, będących w posiadaniu Izby aktualizowany jest na bieżąco, w miarę 

pozyskiwania nowych publikacji i dostępny jest dla pracowników w sieci komputerowej 

Izby. 

 

II.  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

 

1. Szkolenia dla pracowników Izby 

 

W 2009 r. pracownicy Izby podnosili swoje kwalifikacje na  szkoleniach i seminariach 

zorganizowanych przez instytucje takie jak:  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w 

Warszawie, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Centrum Szkoleniowe  

Finanse Publiczne we Wrocławiu.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zorganizowała szkolenie dla inspektorów 

Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, na którym omówiono metodologię kontroli z 

wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.  

Przeprowadzono również szkolenie dla wszystkich pracowników merytorycznych, na 

którym omówiono wybrane zagadnienia nowej ustawy o finansach publicznych, swobodę 

kształtowania umów przez jednostki samorządu terytorialnego (zaciąganie zobowiązań przez 

jst) oraz problemy klasyfikacji budżetowej.  

Pracownicy Izby uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Ministerstwo 

Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia we współpracy z Fundacją Centrum 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przeznaczonym m.in. dla przedstawicieli regionalnych 

izb obrachunkowych. Tematyka szkolenia obejmowała samodzielność j.s.t. w partnerstwie z 

podmiotami prywatnymi, omówienie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o PPP oraz 

ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi, przygotowanie i realizację 

przedsięwzięcia PPP, tryb wyboru partnera prywatnego, nadzór nad działalnością gminną. 

   

Ponadto w 19 szkoleniach organizowanych przez Izbę dla jednostek samorządu 

terytorialnego uczestniczyło 33 pracowników RIO w Opolu. 

 



W dniach 27 – 30 kwietnia 2009 r. Izba zorganizowała międzynarodowe seminarium, 

służące wymianie doświadczeń dotyczących realizacji zadań i kompetencji w zakresie 

kontroli nad gospodarką finansową. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Trybunału 

Obrachunkowego Nadrenii-Palatynatu oraz 10 osób z Izby. W trakcie spotkania zreferowano 

następujące zagadnienia: system audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 

publicznych w Polsce, gwarancje jakości procesów kontrolnych, zadania powiatu 

samorządowego w Polsce i sposób ich finansowania, ponadlokalne znaczenie gminy. 

Referaty gości obejmowały takie tematy jak: kontrola finansowa podmiotów prywatnych 

realizujących zadania publiczne, organizacja i potrzeby kadrowe w powiatach, kontrole 

organizacji i zapotrzebowania kadrowego.  

 

2. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła 20 szkoleń dla pracowników j.s.t. oraz 1 

seminarium dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i przewodniczących zarządów powiatów i 

województw, w których uczestniczyło 1 840 osób. Wykładowcami na szkoleniach byli 

specjaliści - praktycy w zakresie finansów samorządowych oraz pracownicy Izby.  

 

3. Zaangażowanie pracowników Izby w szkolenia 
 

Na 8 szkoleniach przeprowadzonych przez Izbę dla jednostek samorządu terytorialnego,  

siedmioro pracowników Izby przeprowadziło łącznie 37,5 godzin wykładów.  

     Tematyka wykładów dotyczyła zagadnień podlegających nadzorowi i kontroli Izby.  

Ponadto na szkoleniu jednodniowym dla pracowników Izby,  członkowie kolegium Izby, 

radca prawny i starszy specjalista omówili wybrane zagadnienia nowej ustawy o finansach 

publicznych, swobodę kształtowania umów przez jednostki samorządu terytorialnego 

(zaciąganie zobowiązań przez jst) oraz problemy klasyfikacji budżetowej. 

Na czterech naradach wewnętrznych Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, starszy 

specjalista WIAS, starszy inspektor WK, naczelnik Wydziału Wydatkowania Środków 

Publicznych UKS, główny inspektor kontroli oraz radca prawny Wydziału Kontroli, omówili 

następujące zagadnienia: 

 zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, omówienie nieprawidłowości w tym 

zakresie stwierdzonych w czasie kontroli, 

 prawidłowość wykorzystania środków Unii Europejskiej,  

 wydatki z budżetu gmin na Ochotnicze Straże Pożarne, 

 najważniejsze zmiany do Ustawy o pracownikach samorządowych wprowadzone z dniem  

1 stycznia 2009 r.  

 

III. OPRACOWANIA ANALITYCZNE 

 

W 2009 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:  

1. Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli 

województwa opolskiego za 2008 r.  

2. Analiza  wykonania budżetów przez województwa samorządowe za 2008 r. jako element 

„Sprawozdania KR RIO z działalności rio i wykonywania budżetu przez j.s.t. w 2008 r.” 

dla Sejmu. 



3. Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2008 r. „Realizacja budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego”. 

4. Analiza zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 

latach  2005-2008. 

5. 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 2008 r. 

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

ryzyku wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej za 2008 r. 

7. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wg stanu na 

dzień 31 grudnia 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 

WIAS w 2009 r. opracowano: 

 informację w zakresie realizacji przez gminy i samorząd województwa w 2008 r. zadań 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(PARPA), 

 dane o dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, należnościach i zobowiązaniach 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2008 i 2007 rok oraz za 

I, II i III kwartał 2009 i 2008 (dla NBP),  

 dane dotyczące dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i zobowiązań ujętych w 

projektach budżetów na 2010 r. (MF), 

 materiały dotyczące wprowadzenia w gminach funduszu sołeckiego (Wojewoda Opolski), 

 materiał dotyczący rozstrzygnięć nadzorczych, w których zakwestionowano legalność 

uchwał i zarządzeń organów j.s.t. w zakresie wydatków (RIO Rzeszów), 

 materiał dotyczący rozstrzygnięć RIO odnośnie finansowego wspierania sportu przez 

jednostki samorządu terytorialnego za 2007-2009 (RIO Łódź). 

 

W 2009 r. na prośbę Ministerstwa Finansów oraz  Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych, zaopiniowano projekty przepisów prawnych oraz ich zmian. Opinie 

dotyczyły: 

 zmian do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, 

 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 

finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego, 

 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 

 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 
 

 


