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        Przewodniczący Kolegium 



Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2013 rok  

 

I. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA IZBY 

1. Działalność informacyjna związana z obsługą organów Izby  

W 2013 roku w zakresie obsługi organów Izby wykonano w Wydziale Informacji Analiz  

i Szkoleń następujące prace, sporządzono opracowania i informacje:  

1.1. W prowadzonych przez WIAS arkuszach kalkulacyjnych dla poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego odnotowywano dane z uchwał budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego i ich zmian. Wprowadzano do nich ogólne wielkości 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w tym przychody i rozchody w 

rozbiciu na poszczególne źródła, a także rejestrowano wielkości rezerwy ogólnej  

i celowej. Do arkuszy tych wprowadzono również wielkości nadwyżek budżetowych i 

wolnych środków wyliczone na podstawie Bilansów z wykonania budżetu oraz 

dołączano zeskanowane treści uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej. 

Dane rejestrowane w arkuszach dotyczyły zmian wprowadzanych zarówno przez 

rady, zarządy jednostek samorządu terytorialnego jak i zarządzenia wójtów, 

burmistrzów i prezydentów. 

Prowadzono rozbudowane arkusze kalkulacyjne o dane z wieloletnich prognoz 

finansowych. Na bieżąco porównywano zgodność danych z wieloletnich prognoz 

finansowych z wielkościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ujętych w 

budżetach. 

Informacje zamieszczone w arkuszach kalkulacyjnych wykorzystywane były przez 

Kolegium Izby w badaniu uchwał zmieniających budżety oraz wieloletnie prognozy 

finansowe. 

1.2. Sporządzano syntetyczne informacje, na podstawie sprawozdawczości budżetowej 

jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące podstawowych wielkości budżetu oraz 

weryfikowano te dane z danymi zawartymi w prowadzonym rejestrze dotyczącym 

ogólnych wielkości budżetów oraz rezerw. Materiały te przygotowywano okresowo (co 

pół roku) na potrzeby składów orzekających, wydających opinie o wykonaniu budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Ponadto zebrano dane o stanie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego na 

dzień 30 czerwca i 31 grudnia, które są weryfikowane przez WIAS z danymi ze 

sprawozdania Rb-Z i Rb-UZ. Dane te udostępniane są inspektorom kontroli, ażeby 

mogli zweryfikować zadłużenie w kontrolowanej jednostce. 

W sieci komputerowej zamieszczono arkusze sprawdzające należności  

i zobowiązania oraz kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Od września w 

sieci informatycznej Izby zamieszczane są dane o dotacjach pochodzące od dysponenta.  

W sieci komputerowej co kwartał zamieszczano informacje o stanie zobowiązań 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego. 



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

wynikach pracy składów orzekających, które dotyczyły:  

 Wyników opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin na 2013 r., 

 Wyników opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na 2013 r., 

 Wyników opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok, 

 Wyników opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek 

samorządu terytorialnego, 

 Wyników opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 

2012 r., 

 Wyników opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 

2012 r., 

 Wyników opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2013 r. 

 

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

wynikach działalności nadzorczej Izby, które dotyczyły: 

 Nadzoru nad uchwałami w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego, 

 Nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nad uchwałami w 

sprawie podatków i opłat lokalnych w okresie od września 2012 r. do czerwca 

2013 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 oraz 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,  

 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,  

 planowanych i przeprowadzonych przez Izbę szkoleń dla jednostek samorządu 

terytorialnego, 



 funkcjonowania Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych.  

W minionym roku opracowano i zamieszczono na stronie internetowej www Raport 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2012 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. 

Informacje z naszej strony wykorzystywane są na portalu samorzad.pap.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,  

 uchwały składów orzekających (z uwagami, zastrzeżeniami, negatywne), 

 plany realizacji zadań (sprawozdanie Izby z ramowego planu pracy w tym z 

działalności informacyjno-szkoleniowej, kontrolnej i z wykonania budżetu), 

 stan przyjmowanych spraw w zakresie działalności nadzorczej i opiniodawczej,  

 dokumentację kontroli zakończonych czynnościami pokontrolnymi,  

 wystąpienia pokontrolne,  

 wyjaśnienia w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach 

publicznych, 

 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 2013 roku odnotowano prawie 70 tys. odsłon strony www.bip.rio.opole.pl. 

 

2.3. W 2013 r. udzielono jednostkom 39 pisemnych odpowiedzi zawierających wyjaśnienia  

w sprawach  związanych z gospodarką finansową j.s.t., w tym 27 wyjaśnień na 

wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach 

publicznych. Udzielano także konsultacji telefonicznych oraz bezpośrednio w siedzibie 

Izby, w zakresie stosowania przepisów dotyczących problematyki gospodarki finansowej 

samorządów.  

Prowadzono instruktaż w zakresie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, klasyfikacji 

budżetowej, sposobu ewidencji księgowej, funkcjonowania aplikacji BeSTi@ i SJO 

BeSTi@. Ponadto instruktaż dotyczył również wypełniania formularzy elektronicznych 

opracowanych dla celów sprawozdawczych, WPF, podpisywania bezpiecznym podpisem 

elektronicznym sprawozdań i przesyłania sprawozdań za pomocą Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej. 

 

2.4. Zebrano, opracowano i przekazano izbom dane do poszczególnych części „Sprawozdania 

z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz z wykonania budżetu przez 

jednostki samorządu terytorialnego za 2012 r.” prezentowanego w Sejmie przez KRRIO. 

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


Informacje zawierały dane statystyczne oraz rozbudowaną część opisową w wymaganej 

szczegółowości i formie. Dotyczyły one wszystkich aspektów działalności Izby. 

 

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 „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 2013 r. pracownicy Izby podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach i seminariach 

zorganizowanych przez: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Miast Polskich, 

Logonet sp. z o.o., Emm Consulting, Wolters Kluwer Polska, MAiC oraz Uniwersytet 

Warszawski, Fundację Demokracji Lokalnej oraz Regionalne Izby Obrachunkowe: w Łodzi,  

Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze, Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, 

Opolu. 

Przeprowadzono szkolenie dwudniowe dla wszystkich pracowników merytorycznych, na 

którym omówiono tematy: „Rozwijanie efektywności pracowników RIO w Opolu w zakresie 

organizacji pracy, kontaktów zawodowych i radzenia sobie ze stresem” oraz „Bezpieczeństwo 

i higiena pracy”. W szkoleniu wzięło udział 39 pracowników. 

Wykładowcami byli: trener w zakresie rozwijania umiejętności i kształtowania postaw 

pracowniczych oraz inspektor BHP. 

W siedzibie Izby przeprowadzono jednodniowe szkolenie dla inspektorów WKGF na 

temat: „Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych – podsumowanie zmian”. Wykładał były pracownik organu kontroli państwowej.  

Ponadto, dla inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej zorganizowano 

szkolenie nt. funkcjonowania i obsługi systemu informacji prawnej Lex, które poprowadziła 

przedstawicielka Wolters Kluwer oraz szkolenie w zakresie ochrony informacji, 

przeprowadzone przez przedstawiciela ABW w Opolu.   

 

Pracownicy RIO w Opolu uczestniczyli też w licznych ogólnopolskich naradach i 

konferencjach naukowych, które zostały ujęte w załączniku nr 2. 

 

Ponadto, jeden pracownik uczestniczył w organizowanym przez RIO Wrocław spotkaniu 

członków zespołu ds. uzupełnienia klasyfikacji budżetowej dla j.s.t. celem opracowania 

wspólnej propozycji dla KRRIO. 

Czworo  pracowników Izby zostało zaproszonych na jednodniowe szkolenie 

organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MEN w ramach projektu 

systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i 

lokalnym, II etap” przeznaczone dla przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych. 

Tematyka szkolenia obejmowała rozliczenie dotacji przedszkolnej. 

 



W ramach projektu Dobre Prawo – sprawne rządzenie, działanie 5.2 Programu 

operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

troje pracowników izby uczestniczyło w II edycji szkoleń pod nazwą: Wzmocnienie 

potencjału organów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Obszerna 

tematyka obejmowała sprawozdawczość budżetową, prawo podatkowe, podatki lokalne, 

wybrane zagadnienia Ordynacji podatkowej, budżet zadaniowy, wieloletnią prognozę 

finansową j.s.t., problematykę zadłużenia j.s.t., finansowe instrumenty dłużne w praktyce, 

zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawę o 

finansach publicznych w praktyce, problematykę prawną zamówień publicznych.    

 

Ponadto w 10 szkoleniach zorganizowanych przez Izbę dla jednostek samorządu 

terytorialnego uczestniczyło 29 pracowników RIO w Opolu: 

   12 pracowników w 1 szkoleniu, 

     6 pracowników w 2 szkoleniach, 

     5 pracowników w 3 szkoleniach 

     6 pracowników w 4 szkoleniach. 

 

2. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego 

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła 11 szkoleń, w których uczestniczyło  

1 191 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 również pracownicy Izby (zał.1).  

 

3. Zaangażowanie pracowników Izby w szkolenia 

Na 3 szkoleniach przeprowadzonych przez Izbę dla jednostek samorządu terytorialnego, 7 

pracowników Izby przeprowadziło łącznie 21,5 godzin wykładów.  

Tematyka wykładów dotyczyła zagadnień podlegających nadzorowi i kontroli Izby.  

 

4. Współpraca z innymi instytucjami 

 

W ramach wieloletniej współpracy, w 2013 roku gościliśmy w siedzibie Izby 

czteroosobową delegację pracowników Trybunału Obrachunkowego Nadrenii - Palatynatu z 

jego prezydentem na czele. Podczas spotkania polscy prelegenci przedstawili zagadnienia:  

„Finansowanie sportu z budżetów samorządowych” (główny inspektor kontroli RIO  

w Opolu), „System gospodarowania odpadami komunalnymi - nowe rozwiązania w Polsce” 

(z-ca naczelnika Wydziału Kontroli RIO w Opolu). Przedstawiciele instytucji niemieckiej 

zaprezentowali „System gospodarowania odpadami komunalnymi – doświadczenia 

niemieckie” oraz „Doświadczenia Trybunału Obrachunkowego Nadrenii-Palatynatu w 

dziedzinie IT”.  

 

5. Jubileusz XX-lecia Izby 

 

W związku z przypadającym w 2013 roku Jubileuszem powstania naszej instytucji, w 

Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano uroczyste posiedzenie Kolegium. 



Jubileuszowy wykład nt. „Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych – 

doświadczenia 20-lecia a nowe wyzwania”, wygłosił Przewodniczący KRRIO Pan dr Ryszard 

Paweł Krawczyk. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Opolski, Marszałek 

Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola, Prezes Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dziekan Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Dyrektor Delegatury NIK oraz z-ca Dyrektora 

ABW w Opolu i inni zaproszeni goście. Z ramienia Izby uczestniczyli członkowie Kolegium, 

zasłużeni pracownicy oraz byli członkowie Kolegium i naczelnicy. W trakcie posiedzenia 

Wicewojewoda Opolski wręczył odznaczenia państwowe.  

 

Z tej okazji przygotowano również okolicznościową publikację: 20-lecie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w latach 1993-2013. Obejmuje ona syntetyczne podsumowanie 

naszej działalności w minionym okresie, a także przywołuje wydarzenia uznane za ważne, 

mające istotny wpływ na działalność Izby. Stanowi swego rodzaju podziękowanie dla 

wszystkich pracowników, którzy włożyli swój wkład w funkcjonowanie naszej instytucji na 

przestrzeni 20 lat.  

Ponadto z okazji Jubileuszu wszystkim pracownikom Izby i gościom uroczystego 

posiedzenia Kolegium wręczono medale 20-lecia RIO oraz wydane przez KRRIO książki 

„Samorząd-Finanse-Nadzór i Kontrola XX - lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych”. 

 

III. OPRACOWANIA  

W 2013 roku przygotowano zbiorcze zestawienia danych dotyczących gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego pozwalające na sporządzenie następujących 

analiz:  

 Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego za 2012 rok, 

 Skutki finansowe dla budżetów j.s.t. województwa opolskiego na 2013 r. wynikające z 

ustawy o działalności leczniczej, 

 Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego woj. opolskiego za 

2012 rok, 

 Analiza wykonania budżetów przez województwa samorządowe za 2012 r. jako 

element „Sprawozdania KR RIO z działalności rio i wykonywania budżetu przez j.s.t. 

w 2012 r.” dla Sejmu, 

 Analiza dotycząca ryzyka zagrożeń w gospodarce finansowej j.s.t. wg stanu na 

31.12.2012 r., 

 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 2012 r., 

 

Ponadto opracowano : 

 informację do PARPA w zakresie ustawowych zadań wynikających z ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 informację o spełnieniu wymogu art. 243 ustawy o finansach publicznych (w oparciu 

o uchwały w sprawie uchwalenia WPF na 2013 r. i ich zmiany) wraz z informacją o 



spełnieniu wskaźników z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. - dla 

Gazety Prawnej, 

 informację o spełnianiu relacji z art. 242 za IV kwartał 2012 r., 

 informację dotyczącą planu i wykonania wydatków w paragrafach 254 i 259 za IV 

kwartał 2012 r. z j.s.t. zaplanowanych przez Kolegium Izby do kontroli 

kompleksowych w 2013 r., 

 informację o zobowiązaniach j.s.t. województwa opolskiego za poszczególne kwartały 

2013 r. i za rok 2012. 

 

Na potrzeby KRRIO opracowano i przesłano do RIO Łódź i RIO Zielona Góra dane: 

 ze sprawozdań z realizacji art. 30a ustawy Karta Nauczyciela za 2012 r., 

 z WPF w zakresie spełnienia wskaźnika z art. 243 ufp wygenerowanych z systemu 

BeSTi@ wg stanu na 16 kwietnia 2013 r., 

 z WPF w zakresie spełnienia wskaźnika z art. 243 ufp wygenerowanych z systemu 

BeSTi@ wg stanu na 7 maja 2013 r., 

 z WPF w zakresie spełnienia wskaźnika z art. 243 ufp wygenerowanych z systemu 

BeSTi@ wg stanu na 11 lipca 2013 r., 

 z WPF w zakresie spełnienia wskaźnika z art. 243 ufp wygenerowanych z systemu 

BeSTi@ wg stanu na 20 października 2013 r, 

 uchwał w sprawie WPF (lub jej zmiany) oraz budżetów JST na rok 2013. 

 

Przesłano do MF: 

 zbiorcze dane z WPF na lata 2013-2016 według stanu na dzień 1.02.2013 r., 

 dane o jednostkach, które wg analiz Ministerstwa Finansów w 2014 r. nie będą 

spełniać relacji, o której mowa w art. 243 ufp,  

 zbiorcze dane z WPF na lata 2013-2016 według stanu na dzień 14.05.2013 r., 

 zestawione w tabelach wyjaśnienia j.s.t i rio w zakresie danych wykazanych w WPF 

przekazanych do Ministerstwa Finansów, 

 

Zaopiniowano zewnętrzne akty prawne dotyczące: 

 projektu rozporządzenia MF w/s operacji finansowych z dnia 18.12.2012 r., 

 projektu rozporządzenia MF w/s operacji finansowych z dnia 18.06.2013 r., 

 projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim, 

 projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela, 

 projektu rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 

12.11.2013 r. 



Załącznik nr 1 

do sprawozdania z działalności 

informacyjno szkoleniowej 

 

Szkolenia dla pracowników samorządowych w 2013 r.  
 

A. Szkolenia dla skarbników:                                                         

1. Dnia  17 stycznia 2013 r. -   77 osób, miejsce - Opole, „Salomon”    

 tematyka: 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe za rok 2012. 

Wykładowca: Lucyna Hanus 

2. Dnia 28 czerwca 2013 r. -   73 osoby, miejsce - Opole, Uniwersytet Opolski   

 tematyka: 

Wieloletnia Prognoza Finansowa JST po 1 stycznia 2013 r. 

Wykładowca: Adam Głębski 

3.   Dnia 10 -11 października 2013 r. – 106 osób, miejsce - Prószków, Hotel „Arkas”    

 tematyka: 

 Projektowanie budżetów na 2014 r.,  

 Wybrane bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej, 

 Prawidłowość zarządzania mieniem komunalnym w ujęciu finansowym i rachunkowym 

na tle wyników kontroli. 

Wykładowcy: Grzegorz Czarnocki, Klaudia Stelmaszczyk, Barbara Wołczak, Jarosław 

Fiedor, Przemysław Sperczyński   

B. Szkolenia dla służb podatkowych: 

1. Dnia 22 lutego 2013 r. - 59 osób, miejsce - Opole, „Salomon”  

tematyka: 

Egzekucja i zabezpieczenie należności podatkowych i niepodatkowych 

(publicznoprawnych) na rzecz gminy. 

Wykładowca: Hanna Kmieciak  

2. Dnia 16 września 2013 r. – 87 osób, miejsce - Opole, Uniwersytet Opolski  

tematyka: 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobieranie i egzekucja. 

Wykładowca: Hanna Kmieciak  

C. Szkolenia dla służb finansowych: 

1. Dnia 23 stycznia 2013 r. -   130 osób, miejsce - Opole, „Salomon”   

tematyka: 

 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych i zakładach budżetowych. 



Wykładowca: Damian Grzelka 

2. Dnia 7 lutego 2013 r. - 171 osób, miejsce - Opole, „Salomon” 

tematyka: 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych i zakładach budżetowych. 

Wykładowca: Damian Grzelka 

3. Dnia 15 marca  2013 r. -   86 osób, miejsce - Opole, „Salomon”   

tematyka: 

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25.01.2013r. 

i jej skutki dla nowego systemu gospodarki odpadami.  

Wykładowca: Jarosław Kotowski 

4. Dnia 5 lipca 2013 r. - 73 osoby, miejsce - Opole, „Salomon” 

tematyka: 

Wybrane zagadnienia z dyscypliny finansów publicznych na tle orzecznictwa 

Regionalnej Komisji Orzekającej i GKO. 

Wykładowca: Magdalena Przybylska, Klaudia Stelmaszczyk 

5. Dnia 8 października 2013 r. – 140 osób, miejsce - Opole, Uniwersytet Opolski 

tematyka: 

Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.  

Wykładowcy: Damian Grzelka 

6. Dnia 26 listopada  2013 r. -   189 osób, miejsce - Opole, „Salomon” 

tematyka: 

Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych. 

Wykładowcy: Barbara Wołczak, Urszula Wycisk 

 

 

 Razem w 2013 r.: 

 przeprowadzono:  11 szkoleń 

 przeszkolono:   1 191 osób. 



                 Załącznik nr 2  

do sprawozdania z działalności 

informacyjno szkoleniowej 

 

Szkolenia, narady, konferencje, w których uczestniczyli pracownicy  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 2013 roku   

 

 

L.P.  

TERMIN 

I MIEJSCE 

 

 
RODZAJ SZKOLENIA, TEMAT, ORGANIZATOR 

1.  23-25.01.2013 

 Łódź 

Narada naczelników i zastępców naczelników WKGF  

 Programy kontroli koordynowanych: 

 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego 

 Dotacje na rzecz jednostek oświatowych  

RIO w Łodzi 

 

2.  25.02.2013 

Katowice 

 

Konferencja  

 Indywidualny wskaźnik zadłużenia  - przewidywane 

problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji 

prawnej 

Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Miast Polskich 

 

3.  5 - 6.03.2013 

Falenty 

k.Warszawy 

 

Szkolenie 

Dla użytkowników Systemu BeSti@ 

oraz warsztaty BeSti@ w praktyce  

 Praktyka sporządzania wieloletniej prognozy finansowej 

 Praktyka pracy z uchwałą budżetową i jej zmianami 

 Obowiązki informacyjne jst wynikające z ustawy o finansach 

publicznych 

RIO Warszawa 

 

4.  11.03.2013 

Opole 

Szkolenie 

 Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym -

aspekty prawne i praktyczne  

Logonet sp. z o.o. 

 

5.  22.03.2013 

Opole 

Szkolenie 

 Zasiłki chorobowe i macierzyńskie 

 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

Emm Consulting 



 

6.  15.04.2013 

Katowice 

Konferencja 

 Partnerstwo Publiczno – Prywatne: ścieżki dojścia i zasady 

realizacji inwestycji w formule PPP 

Wolters Kluwer Polska 

 

 

7.  10-12.04.2013 

Katowice 

Szkolenie dla inspektorów WKGF  

 Wykorzystanie programu ACL w działalności kontrolnej 

RIO w Katowicach 

   

8.  17.04.2013 

Toruń 

Konferencja 

 Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu 

terytorialnego  

Katedra Prawa Budżetowego i finansów Samorządu 

terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 

Toruniu we współpracy z RIO w Bydgoszczy 

 

9.  14 – 17.05. 2013 

Polanica - Zdrój 

Narada naczelników i zastępców naczelników WIAS oraz 

warsztaty Zespołu Autorskiego Redagującego Sprawozdanie z 

działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r. 

RIO Wrocław 

 

10.  23 – 24.05.2013 

Zielona Góra 

Narada kierowników Biur i głównych księgowych RIO 

 Wstępne prace nad projektami budżetu na 2014 rok. 

 Budżet zadaniowy na 2014 rok 

 System Trezor, decyzje budżetowe i sprawozdania 

 Wykorzystanie i rozliczenie środków z rezerwy celowej na 

pokrycie kosztów poniesionych na organizację szkoleń dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

 Zmiany w przepisach o podróżach krajowych i zagranicznych 

 Omówienie wyników kontroli NIK i MAiC  

 Sprawozdawczość Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych 

 Miesięczne rozliczanie rezerwy celowej  

 Elektroniczny obieg dokumentów, prezentacja 

funkcjonowania systemu 

 Wycena i ewidencja majątku trwałego 

 Inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz jej dokumentowanie 

 Budżet zadaniowy - ewidencja wydatków, sprawozdawczość  

RIO Zielona Góra 

 

11.  22-23.05.2013 

Warszawa 

Seminarium  

 Sprawozdawczość budżetowa 

 Prawo podatkowe. Podatki lokalne. Ordynacja podatkowa – 



zagadnienia wybrane. 

 Budżet zadaniowy . Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. 

 Problematyka zadłużenia j.s.t. Finansowe instrumenty dłużne 

w praktyce j.s.t. 

MAiC oraz Uniwersytet Warszawski – w ramach projektu Dobre 

Prawo – sprawne rządzenie  

 

12.  5-6.06.2013 

Warszawa 

Seminarium  

 Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych 

 Ustawa o finansach publicznych w praktyce 

 Budżet zadaniowy. Wieloletnia prognoza finansowa jst 

 Problematyka prawna zamówień publicznych 

MAiC oraz Uniwersytet Warszawski – w ramach projektu Dobre 

Prawo – sprawne rządzenie  

 

13.  7-8.06.2013 

Warszawa 

 

Szkolenie  

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 

zagadnienia teoretyczne i praktyczne 

 Przekroczenie dopuszczalnych poziomów zadłużenia jst – 

zagadnienia nadzoru, konsekwencje 

 Prawo Unii Europejskiej a stosowanie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

gminach – zagadnienia teoretyczne i praktyczne 

 Wybrane aspekty prawne limitu zadłużenia j.s.t. w świetle 

ustawy o finansach publicznych 

 Czy partnerstwo publiczno-prywatne może być szansą dla 

zadłużonych j.s.t.? 

MAiC  oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego w ramach Projektu PKOL „Dobre prawo – 

Sprawne rządzenie” 

 

14.  12-14.06.2013 

Kudowa 

 

Narada naczelników i zastępców naczelników WKGF  

 Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania korupcji. 

Psychologiczne aspekty zachowań korupcyjnych 

 Realizacja kontroli koordynowanych w zakresie zadłużenia 

jednostek samorządu terytorialnego 

 Trudne sytuacje w wykonywaniu działalności kontrolnej  - 

zarządzanie stresem 

 Realizacja kontroli koordynowanych w zakresie udzielania 

dotacji z budżetu j.s.t. jednostkom oświatowym, których 

organem prowadzącym są podmioty inne niż j.s.t. 

 Omówienie zagadnień problemowych stwierdzonych w 

trakcie przeprowadzonych kontroli 

 Wykorzystanie programów ACL w procesach kontroli       



RIO Wrocław  

       

15.  20-21.06.2013 

Pokrzywna 

Szkolenie dla pracowników merytorycznych RIO w Opolu  

 Rozwijanie efektywności pracowników RIO w Opolu w 

zakresie organizacji pracy, kontaktów zawodowych i stresu  

 Szkolenie BHP  

RIO w Opolu 

 

16.  26.06.2013 

Warszawa 

Konferencja 

 Samorząd - finanse - nadzór i kontrola. XX-lecie 

Regionalnych Izb Obrachunkowych 

 Samodzielność finansowa 

 Kształt systemu podatkowego 

 Udział subwencji i dotacji w finansowaniu jst 

 Partnerstwo publiczno – prywatne - wpływ projektów PPP na 

dług i deficyt j.s.t. 

KRRIO, BGK, Wolters Kluwer Polska 

 

17.  27 - 28.06.2013 

Wrocław 

Konferencja 

 Finansowanie sportu ze środków publicznych 

Wydawnictwo C.H. Beck 

Fundacja Demokracji Lokalnej 

 

18.  2 – 4.09.2013 

Poznań    

Narada naczelników i zastępców naczelników WKGF oraz 

członków Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO 

 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego – 

przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia 

 Udzielanie dotacji z budżetów j.s.t. jednostkom oświatowym, 

których organem prowadzącym są podmioty inne niż j.s.t. 

 Kontrola realizacji dochodów z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami  

RIO w Poznaniu 

 

19.  19-20.09.2013 

Augustów 

 

Narada Kierowników Biur 

 Wykorzystanie i rozliczenie środków z rezerwy celowej 

 Omówienie spraw związanych z programem TREZOR 

 Budżet zadaniowy, planowanie, sprawozdawczość, ewidencja 

księgowa 

 Wdrożenie platformy usług elektronicznych PUE 

 Polityka rachunkowości i procedur wewnętrznych w izbach 

 Wiekowanie należności i zobowiązań 

 Wydatki strukturalne 

RIO Białystok     

 

20.  23 – 24.09.2013 

Jachranka 

Konferencja  

 Samodzielność finansowa jst czy międzysamorządowa 



redystrybucja dochodów: 

 Samorząd terytorialny a rozwój 

 Kształt systemu podatkowego 

 Indywidualny wskaźnik zadłużenia – przewidywane 

problemy wdrażania w samorządach i możliwe zmiany 

regulacji prawnych 

 Partnerstwo publiczno-prywatne – wpływ projektów PPP na 

dług i deficyt j.s.t.   

Wolters Kluwer Polska 

 

21.  2 – 4.10.2013 

Stare Jabłonki 

Narada naczelników i zastępców naczelników WIAS oraz 

warsztaty Zespołu Autorskiego Redagującego Sprawozdanie z 

działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r. 

RIO Olsztyn 

 

22.  16-18.10.2013 

Kęszyca Leśna 

Spotkanie członków Zespołu ds. koordynacji i rozwoju 

technologii informatycznych i informatyków izb nie będących 

członkami Zespołu 

RIO w Zielonej Górze 

 

23.  16-18.10.2013 

Gdańsk 

Szkolenie  

 Wykorzystanie programu ACL w działalności kontrolnej 

RIO w Gdańsku 

 

24.  25.10.2013 

Opole 

Szkolenie dla inspektorów WK  

 System Informacji Prawnej Lex 

RIO w Opolu 

 

25.  25.10.2013 

Opole 

Szkolenie dla inspektorów WK  

 Ochrona informacji 

RIO w Opolu 

 

26.  8-9.11.2013 

Wrocław 

Spotkanie członków Zespołu ds. uzupełnienia klasyfikacji 

budżetowej dla j.s.t., celem opracowania wspólnej propozycji dla 

KRRIO 

RIO Wrocław 

 

27.  14.11.2013 

Kraków 

Konferencja  

 Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek 

samorządu terytorialnego 

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ     

 

28.  20-22.11.2013 

Kraków 

  

Konferencja dla Komisji Orzekających  

 Dyscyplina finansów publicznych – narzędzie prawidłowej 

gospodarki sektora publicznego 



RIO w Krakowie 

 

29.  6.12.2013 

Opole 

Szkolenie dla inspektorów WK  

 Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych – podsumowanie zmian 

RIO w Opolu 

 

30.  11.12.2013 

Warszawa 

Szkolenie dla przedstawicieli RIO  

 Rozliczenie dotacji przedszkolnej 

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MEN w ramach 

projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania 

oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap.  

 

 

 


