
 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 4/15/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. 
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w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2021 rok 

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137)  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

 

 

u c h w a l a  

 

 

ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2021 rok wraz z planami 

kontroli i szkoleń - w treści jak w załącznikach nr 1 - 3. 

 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 
Grzegorz Czarnocki 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Kolegium  

nr 4/15/2021 

       Ramowy plan pracy RIO w Opolu na 2021 r.      

 
 

Lp. Wyszczególnienie zadań Termin Realizacja 

I 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 
 

Opracować Ramowy plan pracy Izby na 2021 r.  

 

 

 

Przedłożyć go na posiedzeniu Kolegium Izby celem uchwalenia. 

do 31 stycznia 

 

WIAS przy 

współpracy z 

kierownikami 

komórek 

organizacyjnych,  

 

Kolegium RIO 

2. Opracować roczne sprawozdanie z realizacji Ramowego planu pracy Izby za 2020 r.  

wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli.  

 

 

Sprawozdanie rozpatrzyć na posiedzeniu Kolegium Izby. 

do 31 marca 

WIAS przy 

współpracy z 

kierownikami 

komórek 

organizacyjnych,  

Kolegium RIO 

3. Opracować sprawozdanie z wykonania budżetu RIO za 2020 r. wraz z informacją opisową.  

 

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium. 
do 31 marca 

Główny Księgowy 

 

Kolegium RIO 

4. Rozpatrzyć sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej. do 31 marca Kolegium RIO 

5. Sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazać Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych. do 1 marca Kierownik Biura 

6. Sporządzić sprawozdania budżetowe RIO za okresy sprawozdawcze. w terminach wynikających 

z przepisów prawa 
Główny Księgowy 

7. Sporządzić sprawozdanie finansowe RIO za 2020 rok. do 31 marca  Główny Księgowy 



3 

 

8. Zgodnie z przyjętymi procedurami kontroli zarządczej wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa RIO  

w Opolu przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez wszystkich pracowników. do 31 marca 

Pracownicy, 

Koordynator –

Kontroli zarządczej 

9. Dokonać analizy rocznych zadań i w przypadku trudności w ich realizacji sporządzić wykaz zadań 

wrażliwych, których realizacja obarczona jest ryzykiem. do 30 kwietnia 

Kierownicy 

komórek 

organizacyjnych 

10 1) Organizować cykliczne narady kierownictwa Izby, nie rzadziej niż raz w miesiącu bieżąco Prezes Izby 

11. 2) Dokonać oceny realizacji rocznych zadań Izby na naradzie kierownictwa Izby zgodnie z § 9 ust. 1a 

Procedur kontroli zarządczej. do 30 listopada Kierownictwo Izby 

12. Opracować plan finansowy RIO na 2021 r. i przekazać go do realizacji. niezwłocznie po 

otrzymaniu wskaźników 

od MSWiA 

Główny Księgowy 

13. Analizować przebieg realizacji budżetu RIO, ze szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń oraz 

wydatków rzeczowych.  w okresach kwartalnych Główny Księgowy 

14. Uchwalić wnioski do projektu budżetu Izby na 2022 rok. po otrzymaniu wytycznych 

z KRRIO 
Kolegium RIO 

15. Bieżąco analizować przepisy prawne mające wpływ na funkcjonowanie Izby. 

 
bieżąco Radcowie Prawni 

16. Realizować zadania wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. zgodnie z regulacjami 

ustawowymi 

Z-ca Prezesa Izby, 

Koordynator ds. 

dostępności w 

Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej 

17. Realizować zadania wynikające z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 
zgodnie z regulacjami 

ustawowymi 
Z-ca Prezesa Izby 

18. Zabezpieczać prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego Izby. bieżąco WIAS 

19. Rozpatrywać petycje zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. zgodnie z regulacjami 

ustawowymi 
Prezes Izby 

20. Rozpatrywać skargi i wnioski zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

bieżąco Prezes Izby 

21. Udzielać informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  bieżąco Prezes Izby 
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22. Uzupełnić wakat na stanowisku Członka Kolegium Izby w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

 

zgodnie z regulacjami 

ustawowymi 

Prezes Izby 

Kolegium RIO  

23. Realizować zadania określone w art. 70 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych w zakresie zapewnienia siedziby, obsługi prawnej i administracyjno-technicznej 

komisji orzekającej oraz rzecznika i jego zastępcy właściwych w sprawach tej komisji a także realizować 

wydatki związane z ich funkcjonowaniem.  

bieżąco 
Prezes Izby, 

Kierownik Biura 

II 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU 
 

Badać uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach określonych 

w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i podejmować rozstrzygnięcia nadzorcze 

zgodnie z przepisami prawa.  

 

w terminie 

umożliwiającym podjęcie 

rozstrzygnięcia  

Kolegium RIO 

2. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

do dnia 31 marca 2021 r., ustalić budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych 

oraz zadań zleconych. 
do końca kwietnia Kolegium RIO 

3. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania 

naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu, ustalić 

budżet jednostki zgodnie z art. 240a ust. 8 ustawy o finansach publicznych. 

z zachowaniem 

ustawowych terminów  
Kolegium RIO 

4. 
Wydać opinie o programach postępowania naprawczego jednostki samorządu terytorialnego. 

z zachowaniem 

ustawowych terminów 

Kolegium RIO 

5. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz wójtów, burmistrzów 

 i prezydentów miast sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego j.s.t. i objaśnieniami. 

do 30 dni od daty wpływu 

sprawozdania 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

6. Wydać opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego w sprawie absolutorium. 
do 14 dni od daty wpływu 

wniosku 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

7. Wydać opinie w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium, uchwały sejmiku 

województwa o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium oraz uchwałę w sprawie uchwały 

rady powiatu o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.  
do 14 dni od daty wpływu 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 



5 

 

8. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz przez wójtów, burmistrzów 

 i prezydentów miast, informacjach o przebiegu wykonania budżetów za I półrocze 2021 r.  
do 30 dni od daty wpływu 

informacji 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

9. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz przez wójtów, burmistrzów 

 i prezydentów miast projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r.  do 30 dni od daty wpływu 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

10. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.  do 30 dni od daty wpływu  

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

11. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, oraz 

zagrożenia realizacji zadań publicznych przez j.s.t., wezwać jednostkę do opracowania i uchwalenia 

programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do rio.  

niezwłocznie po 

stwierdzeniu takiej sytuacji 

 

Kolegium RIO 

12. Wydać opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. do 30 dni od daty wpływu 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

13. Wydać opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, na podstawie uchwały budżetowej.  do 30 dni od daty wpływu 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

14. Wydać opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego 

wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej. 
do 30 dni od daty wpływu 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

15. Wydawać na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego opinie o możliwości 

spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 

ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

bieżąco, nie później niż 30 

dni od daty wpływu 

wniosku 

zgodnie z 

zarządzeniami 

Prezesa 

16. Rozpatrywać sprawy dotyczące powiadomień na podstawie art. 262 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 

o dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu j.s.t. 
do 30 dni od daty wpływu 

powiadomienia 

komisja d/s 

kontrasygnaty 

17. Rozpatrywać odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach określonych 

 w art. 13 pkt 3 - 5 ustawy o rio. 
w terminie do 14 dni od 

daty wniesienia odwołania 
Kolegium RIO 

18. Rozpatrywać odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach określonych 

 w art. 13 pkt 1, 8,10, 12 i 13 ustawy o rio. 
w terminie do 30 dni od 

daty wniesienia odwołania 
Kolegium RIO 
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19. Rozpatrywać zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, zgodnie z art. 25 b 

ustawy o rio. 
do 30 dni od daty 

doręczenia 
Kolegium RIO 

20. Przygotowywać informacje dla wojewody i ministra właściwego do spraw finansów publicznych  

o negatywnych opiniach wydanych przez składy orzekające w sprawach określonych w art. 13 pkt 5  

ustawy o rio.  

niezwłocznie po upływie 

terminu do wniesienia 

odwołania 

WIAS 

21. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia wykonywania ustawowych zadań przez nadzorowane j.s.t., inicjować 

sporządzanie raportów o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 
niezwłocznie po 

stwierdzeniu takiej sytuacji 

Członkowie 

Kolegium 

22. Przekazywać uchwały Kolegium Izby dotyczące aktów prawa miejscowego za pomocą Edytora Aktów 

Prawnych XML, w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. bieżąco WIAS 

III 

 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE KONTROLI 

 

Opracować plan kontroli na 2021 r.  
do 31 stycznia Wydział Kontroli 

2. Realizować zadania kontrolne zgodnie z planem kontroli na 2021 r. uchwalonym przez Kolegium.  bieżąco Wydział Kontroli 

3. Realizować kontrole koordynowane zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO.  wg ustaleń Komisji Wydział Kontroli 

4. Realizować kontrole doraźne i sprawdzające wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją 

Prezesa Izby. bieżąco Wydział Kontroli 

5. Organizować, w razie potrzeby, w kontrolowanych jednostkach narady pokontrolne po zakończeniu 

kontroli.  bieżąco Inspektorzy kontroli 

6. Sporządzić sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2020 r.  do 31 marca Wydział Kontroli 

7. Nadawać dalszy bieg wynikom kontroli i sporządzać wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych 

jednostek. 
do 60 dni od daty 

podpisania protokołu 
Wydział Kontroli 

8. Nadawać dalszy bieg wynikom kontroli i sporządzać zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych. 

niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się 

wystąpienia pokontrolnego 

Wydział Kontroli 

9. Nadawać dalszy bieg wynikom kontroli i sporządzać zawiadomienia do Wojewody o utrzymywaniu się 

stanu niezgodności z prawem. 
niezwłocznie po 

stwierdzeniu takiej sytuacji 
Wydział Kontroli 

10. Organizować cykliczne narady robocze połączone ze szkoleniem inspektorów kontroli, celem omawiania 

wyników kontroli i wymiany doświadczeń. co najmniej 4 w roku Wydział Kontroli 
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11. Sporządzać i okresowo przedstawiać na naradach roboczych inspektorom kontroli analizę orzeczeń 

Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odnoszących 

się do naruszeń prawa stwierdzanych podczas kontroli, celem doskonalenia treści sporządzanych 

zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

w miarę potrzeb Wydział Kontroli 

12. Analizować nieprawidłowości stwierdzone w trakcie prowadzonych kontroli pod kątem wystąpienia 

przesłanek uzasadniających skierowanie wniosku do Kolegium RIO o sporządzenie raportu o stanie 

gospodarki finansowej jednostki. 

niezwłocznie po 

zakończeniu czynności 

kontrolnych 

Wydział Kontroli 

13. Kontrolować pod względem rachunkowym i formalnym: 

- miesięczne/roczne sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, 

- kwartalne sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-30S, Rb-34S,Rb-28NWS 

- roczne sprawozdania Rb-ST, Rb-PDP, Rb-UN, Rb-UZ, 

- korekty sprawozdań.  

niezwłocznie po 

wpłynięciu sprawozdania 
WIAS 

15. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli sprawozdań, nieprawidłowości w zakresie terminowości 

sprawozdawania, składać zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 

niezwłocznie po 

otrzymaniu wyjaśnień z 

j.s.t. 

WIAS 

IV 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE ANALIZ 

 
W oparciu o sprawozdania z wykonania budżetów j.s.t. opracować analizę realizacji budżetów gmin, 

powiatów, miasta na prawach powiatu i województwa samorządowego za 2020 r. 

 

do 31 lipca 
WIAS 

2. Sporządzać zestawienia zbiorcze z wykonania budżetu w rozbiciu na poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego. 
kwartalnie WIAS  

3. Sporządzić analizę dotyczącą wykonania budżetów województw samorządowych - jako element 

„Sprawozdania KR RIO z działalności rio i wykonywania budżetu przez j.s.t. w 2020 r.” dla Sejmu. do 31 maja WIAS 

4. Po zakończeniu roku budżetowego, dokonać analizy sprawozdań z wykonania budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby 

o podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego.  

do 15 czerwca WIAS 

5. Sporządzić wykaz jednostek samorządu terytorialnego o zwiększonym ryzyku wystąpienia zagrożeń w 

gospodarce finansowej za 2019 r. z uwzględnieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych. do 15 czerwca WIAS 
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6. Sporządzać kwartalny, na podstawie złożonych sprawozdań Rb-Z, wykaz stanu zadłużenia j.s.t. dostępny 

dla pracowników Izby. kwartalnie WIAS 

7. Zweryfikować bilanse z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. w zakresie 

danych dotyczących zagrożonych kredytów i pożyczek będących aktywami j.s.t. i przekazać te dane do 

GUS. 
do 31 maja WIAS 

8. Sporządzić roczną informacje o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego i 

przekazać do Ministerstwa Zdrowia. do 30 kwietnia 
WIAS przy 

współpracy z 

Wydziałem Kontroli 

9. Sporządzać zbiorcze sprawozdania w zakresie operacji finansowych SPZOZ, instytucji kultury, funduszy 

celowych posiadających osobowość prawną, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie 

odrębnych ustaw, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim lub 

nadzorującym i przekazywać je do GUS. 

kwartalnie WIAS 

10. Przekazywać do Ministerstwa Finansów roczne sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego o 

zaległych należnościach przedsiębiorców z tyt. świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.  
niezwłocznie po 

otrzymaniu z j.s.t. 
WIAS 

11. Przyjmować sprawozdania złożone przez jednostki samorządu terytorialnego z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Zbiorcze dane przekazać do KRRIO. 

niezwłocznie po 

wpłynięciu sprawozdania 
WIAS 

12. Przekazywać do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego: 

- projekty wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami opinii, 

- wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych. 

w terminach wynikających 

z rozporządzenia Ministra 

Finansów 
WIAS 

13. Przekazywać do Ministerstwa  Finansów otrzymane od organów podatkowych sprawozdania podatkowe w 

zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

w terminach wynikających 

z rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów 

WIAS 

14. Przyjmować łączne sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego. w terminach wynikających 

z rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów 
WIAS 

15. Przyjmować skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego i przekazać je do Ministerstwa 

Finansów.  

w terminach wynikających 

z rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów 
WIAS 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-01-2010&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-01-2010&qplikid=2#P2A6
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V 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA I INFORMACJI 

 
Sporządzić sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2020 r.  

 

 

 

do 31 marca 

 

 

 

WIAS 

2. Podejmować przedsięwzięcia szkoleniowe adresowane do podmiotów nadzorowanych i kontrolowanych.  bieżąco WIAS 

3. Opracowywać i zamieszczać w witrynie internetowej Izby zbiorcze informacje o wynikach działalności 

nadzorczej, opiniodawczej, analitycznej i kontrolnej RIO. bieżąco 
WIAS,  

Wydział Kontroli 

4. Prowadzić stronę Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Opolu i na bieżąco ją aktualizować.  
bieżąco WIAS 

5. Zamieszczać na stronach BIP dokumentację z przebiegu kontroli. 
bieżąco 

WIAS,  

Wydział Kontroli 

6. Sporządzić informacje dotyczące działalności Izby dla potrzeb Sprawozdania KR RIO dla Sejmu za 2020 r.  w terminach określonych 

przez poszczególne RIO 
WIAS 

7. Udzielać wyjaśnień w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w sprawach 

dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. 

 

w terminie 30 dni od 

wpływu wniosku 

WIAS,  

Członkowie 

Kolegium,  

Radca Prawny 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Kolegium 

nr 4/15/2021 

 

 

Plan kontroli na 2021 rok 
 

 

I. Kontrole kompleksowe: 

1.  1. Kontrole kompleksowe: 

2.  2. Miasto Opole, 

3.  3. Miasto i Gmina Biała, 

4.  4. Miasto i Gmina Grodków, 

5.  5. Miasto i Gmina Namysłów, 

6.  6. Miasto i Gmina Otmuchów, 

7.  7. Miasto i Gmina Praszka, 

8.  8. Gmina Domaszowice, 

9.  9. Gmina Izbicko, 

10.  Gmina Kamiennik, 

11.  Gmina Lubrza, 

12.  Gmina Łubniany, 

13.  Gmina Olszanka, 

14.  Gmina Wilków, 

15.  Powiat Głubczycki, 

16.  Powiat Krapkowicki, 

17.  Powiat Nyski, 

18.  Powiat Opolski, 

19.  Powiat Strzelecki, 

20.  Województwo samorządowe. 
 

II. Kontrole problemowe: 

7 kontroli problemowych realizowanych w ramach kontroli koordynowanych w 

tym: 5 na nt. „Przeznaczenie dochodów z opłat za wyżywienie pobranych od 

uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe” 

oraz 2  na nt. „Dochody z mienia skarbu państwa”. 
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Załącznik nr 3  

do Uchwały Kolegium 

nr 4/15/2021 
 

Ramowy plan szkoleń na 2021 r.  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

Lp. Tematyka szkolenia 

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych   

2. Projektowanie budżetów j.s.t. i wieloletniej prognozy finansowej 

3. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość z operacji finansowych oraz nieprawidłowości 

w tym zakresie 

4. Zamówienia publiczne 
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