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U c h w a ł a   Nr  5/21/2006 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 marca 2006 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy, w tym planu 

kontroli za 2005 rok 

 

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. - 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; zm. z 2004 r. DzU nr 273, poz. 2703; zm. z 2005 r. DzU nr 14, poz. 114; 

DzU nr 64, poz. 565; DzU nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  
 

   

 

 

p r z y j m u j e  

 

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2005 rok, stanowiące załącznik do 

uchwały. 

 
 

 

 

 

 
        Przewodniczący Kolegium 
 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu za 2005 r. 

 

 
I. ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 
 

1. Opracować roczne sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2004 r. 

wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli.  

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium Izby. 

WIAS przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych przygotował w 

terminie sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2004 rok i przedstawił 

je na posiedzeniu Kolegium. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Kolegium uchwałą nr 

6/25/2005 z 30 marca 2005 r. 

 

2. Opracować sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu RIO za 2004 r. wraz z 

informacją opisową. 

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu RIO w Opolu za 2004 r. wraz z informacją opisową 

opracowano w terminie i przedstawiono Kolegium. Sprawozdanie zostało przyjęte przez 

Kolegium uchwałą 6/25/2005 z dnia 30 marca 2005 r. 

 

3. Rozpatrzyć sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej. 

Kolegium rozpatrzyło sprawozdania z działalności kontrolnej oraz informacyjno – 

szkoleniowej i przyjęło je uchwałą nr 6/26/2005 z dnia 30 marca 2005 r. 

 

4. Sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i 

przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  

Zgodnie z przepisami prawa sporządzono sprawozdanie z udzielonych zamówień 

publicznych i terminowo, tj. 28 lutego 2005 r. przekazano do Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

 

5. Sporządzić bilans RIO za 2004 r. 

Bilans RIO w Opolu za 2004 r. sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i przekazano w dniu 31 marca 2005 r. do MSWiA. 

 

6. Wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zgodę na otwarcie 

rachunku dochodów własnych.  

W dniu 12 stycznia 2005r. wystąpiono do MSWiA o zgodę na otwarcie rachunku 

dochodów własnych. 

 

7. Sporządzić plan rzeczowy i finansowy na 2005 r. rachunku dochodów własnych 

służącego do realizacji zadań w zakresie działalności szkoleniowej i informacyjnej. 

Plan rzeczowy i finansowy rachunku dochodów własnych opracowano i zatwierdzono do 

realizacji w dniu 1 marca 2005 r. 

 

8. Opracować układ wykonawczy budżetu RIO na 2005 r. i przekazać go do realizacji. 

Dysponent części budżetowej w piśmie z dnia 17 stycznia 2005 r. Nr F.B.0332-1-54/09/05 

przekazał RIO w Opolu ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetowych 



wynikające z układu wykonawczego budżetu Państwa. Na podstawie tych danych 

sporządzono plan finansowy na 2005 r., który został zatwierdzony w dniu 30 stycznia 

2005 r. 

9. W okresach kwartalnych analizować przebieg realizacji budżetu RIO ze 

szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych. 

Przebieg wykonania budżetu Izby w 2005 r. analizowano na bieżąco. W okresach 

kwartalnych sporządzano opisowe sprawozdania z realizacji planu dochodów i wydatków 

budżetowych, w których szczegółowo omawiano windykację dochodów, realizację 

wydatków bieżących z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

oraz wydatków rzeczowych i majątkowych. Analizy kwartalne przekazywane były 

dysponentowi części budżetowej. 

 

10. Kontynuować realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zakupu środków trwałych 

- 5 notebooków oraz remontów budynku RIO  - odnowienie pomieszczeń. 

W zakresie zadań inwestycyjnych zakupiono ze środków budżetu: 

− 5 szt. notebooków marki Aristo z oprogramowaniem MS Windows XP z 

przeznaczeniem dla inspektorów kontroli,  

− 7 zestawów komputerowych marki WTT z oprogramowaniem MS Windows XP z 

przeznaczeniem dla WIAS - 5 szt., Biura (kadry) - 1 szt., oraz Radcy Prawnego - 1 szt. 

Ponadto dokonano zakupu 4 zestawów komputerowych z rachunku dochodów własnych. 

Zestawy te przekazano członkom Kolegium prowadzącym szkolenia oraz pracownikowi 

obsługującemu rachunek dochodów własnych.  

W 2005 r. pomalowano pomieszczenia biurowe Izby. Zadanie to realizowane było z 

wydatków bieżących. 

 

11. Przeprowadzać kontrolę finansową wydatków Izby zgodnie z przyjętym systemem 

kontroli wewnętrznej. 

Kontrolę finansową przeprowadzono w dniach 12-27 grudnia 2005 r. Kontrolą objęto 

m.in.:  

◊ prawidłowość realizacji procedury kontroli wstępnej,  

◊ przebieg wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetowych, z 

uwzględnieniem prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz 

wykorzystania dotacji z budżetu państwa,  

◊ prawidłowość i terminowość pobierania dochodów budżetowych,  

◊ zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem.  

Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

12. Ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkurs na stanowisko 

pozaetatowego Członka Kolegium Izby. 

Konkurs na stanowisko pozaetatowego Członka Kolegium Izby ogłoszono w Gazecie 

Prawnej i w NTO w dniu 7 lutego 2005 r. W związku z faktem, iż nie wpłynęły żadne 

oferty spełniające wymogi zawarte w ogłoszeniu, ponownie zamieszczono ogłoszenie w 

dniu 23 marca 2005 r. w Gazecie Prawnej.  

 

13. Przeprowadzić postępowanie celem wyboru kandydata na pozaetatowego członka 

Kolegium Izby. 

W dniu 18 maja 2005 r., na posiedzeniu Kolegium, przedstawiono wyniki konkursu i 

podjęto uchwałę nr 9/33/05 w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego 

członka Kolegium. W dniu 20 maja 2005 r. przekazano do MSWiA komplet dokumentów 



w sprawie powołania nieetatowego członka Kolegium. W dniu 15 czerwca 2005 r. Prezes 

Rady Ministrów powołał nieetatowego członka Kolegium. 

 

14. Uchwalić wnioski do projektu budżetu Izby na 2006 rok. 

Wnioski do projektu budżetu na 2006 r. zostały przyjęte przez Kolegium uchwałą 

8/30/2005 z 15 kwietnia 2005 r. Uchwała Kolegium została przekazana do 

Przewodniczącego Komisji ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych KRRIO w 

dniu 18 kwietnia 2005 r.  

 

15. Zabezpieczać prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego Izby. 

Działania w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju systemu 

informatycznego Izby obejmowały w szczególności: 

• administrowanie siecią informatyczną opartą na systemach Netware SBS 5 firmy 

Novell (serwer IBM Netinity 1000) oraz Windows 2003 Server firmy Microsoft 

(serwer HP Proliant ML350), 

• administrowanie serwerem bazy danych MS SQL Server 2000 firmy Microsoft, na 

którym zainstalowany jest program do sprawozdań budżetowych BudzetST II firmy 

Micomp, 

• aktualizację BudzetST II firmy Micomp, 

• aktualizację comiesięczną programu LEX Omega wersji sieciowej Wydawnictwa 

Prawniczego „LEX”, 

• aktualizację zabezpieczenia punktu dostępu - oparta na oprogramowaniu 

BorderManager firmy Novell, pomiędzy siecią prywatną Izby (sieć LAN) a siecią 

publiczną (Internet), 

• bieżącą aktualizację programu antywirusowego McAfee Virus Scan firmy Network 

Associates rozprzestrzeniającego bazy szczepionek na poszczególne stacje robocze 

znajdujące się w sieci informatycznej Izby, 

• archiwizację danych znajdujących się na serwerze Windows 2003 Server oraz Netware 

SBS 5 przy pomocy streamera HP Storage Works DAT 40 zainstalowanego w 

serwerze HP Proliant ML350, 

• naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, 

• instalację sieci bezprzewodowej w celu usprawnienia pracy pracowników, 

w szczególności pracowników kontroli RIO, 

• instalację serwerów wydruku w celu usprawnienia drukowania dokumentów w sieci 

informatycznej, urządzenia te zastąpiły przestarzałe i mało funkcjonalne ręczne 

przełączniki do drukarek, 

• uporządkowanie spraw licencyjnych różnego typu oprogramowania używanego przez 

pracowników RIO, 

• udzielanie wszelkiej pomocy pracownikom Izby w sprawach informatycznych, 

• zainstalowanie na stanowiskach pracy 7 nowo zakupionych komputerów. 

 

16. Podjąć działania organizacyjne celem rozpoczęcia działalności Regionalnej Komisji 

Orzekającej przy RIO Opole. 

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2005 r. ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych przygotowano i wyposażono w sprzęt 

techniczny oraz biurowy siedzibę Regionalnej Komisji Orzekającej oraz Rzecznika 

dyscypliny finansów publicznych.  

Wykonano także inne prace organizacyjne w związku z działalnością Regionalnej Komisji 

Orzekającej. Umieszczono na zewnątrz i wewnątrz budynku stosowne tablice. 



Zamówiono w Mennicy Państwowej pieczęć okrągłą z godłem oraz zakupiono inne 

niezbędne pieczęci.  

W ramach umowy cywilno - prawnej zatrudniono pracownika do obsługi biurowej 

Regionalnej Komisji Orzekającej oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

 

II. ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU 
 

1. Badać uchwały 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. 

Kolegium do 31 grudnia 2005 r. zbadało 3 597 uchwał i zarządzeń organów j.s.t. oraz 

związków komunalnych w tym: 

a) w sprawie budżetów – 94, 

b) w sprawie zmiany budżetu – 2 382, 

c) w sprawie procedury uchwalania budżetu –11, 

d) w sprawie absolutorium – 90 , 

e) w sprawie emitowania obligacji – 9, 

f) w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych –  212, 

g) w sprawie poręczeń - 26, 

h) w sprawie określenia zakresu i zasad przyznania dotacji dla j.s.t. –  23, 

i) w sprawie podatków i opłat lokalnych -  349, 

j) w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków funduszy celowych –  18, 

k) w sprawie zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych –  35, 

l) w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – 36 , 

m) w sprawie zaciągania kredytów krótkoterminowych –  17, 

n) w sprawie udzielania pożyczek –  28, 

o) w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych –  125, 

p) w sprawie zabezpieczenia środków w formie weksla – 69, 

q) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst –  9, 

r) w sprawie zobowiązań do realizacji określonych zadań – 22, 

s) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu – 13, 

t) innych uchwał –  29. 

 

Wyniki badania uchwał przez Kolegium przedstawiają się następująco: 

a) nie stwierdzono naruszenia prawa – 3 544 uchwał, 

b) stwierdzono nieistotne naruszenie prawa - 11 uchwał, 

c) stwierdzono istotne naruszenie prawa, uzasadniające wszczęcie postępowania w 

trybie art. 12 ustawy o rio – 10 uchwał, 

d) stwierdzono naruszenie prawa w uchwałach, ale nie wszczęto postępowania w trybie 

art.12 ustawy o rio, gdyż dotyczyły one roku budżetowego 2005 – 1 uchwała, 

e) orzeczono o nieważności 31 uchwał, z tego: 

- nieważność dotyczyła części uchwały - 14, 

- nieważność dotyczyła całości uchwały – 17. 

 

2. Ustalać budżet jednostkom samorządu terytorialnego w przypadku nieuchwalenia 

go przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do 31 marca, zgodnie  

z art. 123 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 



Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego uchwaliły budżety 

do 31.03.2005 r. 

 

3. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast sprawozdaniach z wykonania budżetu za 

2004 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o sprawozdaniach zarządów powiatów  

i województwa oraz wójta, burmistrza i prezydenta z wykonania budżetów za 2004 r., z 

czego było 71 opinii pozytywnych i 12 z uwagami i zastrzeżeniami. 

Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 

a) gminy    -   58 opinii pozytywnych, 

-   12 opinii z uwagami i zastrzeżeniami, 

b) powiaty    -   11 opinii pozytywnych, 

 c) miasto Opole   -     1 opinia pozytywna, 

 d) województwo samorządowe -     1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 8 opinii pozytywnych o sprawozdaniach z wykonania budżetów 

związków gmin.  

 

4. Wydać opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium. 

Składy orzekające wydały 83 opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium, w tej liczbie mieściło się 78 opinii pozytywnych oraz 5 z uwagami. Wyniki 

opiniowania w podziale na stopnie j.s.t.: 

a) gminy    -  66 opinii pozytywnych, 

-    4 opinie z uwagami, 

b) powiaty    -  10 opinii pozytywnych, 

     -    1 opinia z uwagami, 

c) miasto Opole   -    1 opinia pozytywna, 

 d) województwo samorządowe -    1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano  7 pozytywnych opinii o wnioskach komisji rewizyjnych związków 

gmin. Jeden związek nie posiada komisji rewizyjnej. 

 

5. Wydawać opinie w sprawie uchwały rady o nieudzieleniu absolutorium wójtowi, 

burmistrzowi, prezydentowi miasta. 

Rady gmin nie podjęły uchwał tego rodzaju, w związku z powyższym nie wydano żadnej 

opinii w sprawie nieudzielenia absolutorium. 

 

6. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz przez 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informacjach z przebiegu wykonania 

budżetów za I półrocze 2005 r. 

Składy orzekające wydały 83 opinie o informacji z przebiegu z wykonania budżetu za I 

półrocze 2005r., w tym: 76 opinii pozytywnych, 7 z uwagami i zastrzeżeniami. 

Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 

a) gminy    -   64 opinii pozytywnych, 

-     6 opinii z uwagami i zastrzeżeniami, 

b) powiaty    -    11 opinii pozytywnych, 

 c) miasto Opole   -      1 opinia z uwagami, 

 d) województwo samorządowe -      1 opinia pozytywna, 



Ponadto wydano 8 opinii z przebiegu wykonania budżetów za I półrocze 2005r. związków 

komunalnych z czego 6 opinii było pozytywnych, 1 opinia z uwagami i 1 opinia 

negatywna. 

 

7. Zaopiniować projekty budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z 

informacjami o stanie mienia i objaśnieniami na 2006 r. 

Składy orzekające wydały 83 opinie o projektach budżetów na 2006 rok.  

Wyniki opiniowania w podziale na rodzaje nadzorowanych jednostek: 

a) gminy    -   62 opinii pozytywnych, 

- 8 opinii z uwagami, 

  b) powiaty   -     9 opinii pozytywnych, 

     -     2 opinie z uwagami, 

  c) miasto Opole   -     1 opinia pozytywna, 

  d) województwo samorządowe  -     1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 7 pozytywnych opinii o projektach budżetów  związków gmin. 

 

8. Wydawać na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego 

opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. 
Składy orzekające w 2005 r. wydały 78 opinii pozytywnych i 6 opinii z uwagami  

o możliwości spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów lub pożyczek. 

Spośród wydanych opinii 68 dotyczyło gmin, 9 powiatów, 6 Opola, 1 województwa. W 1 

przypadku skład orzekający odmówił wydania opinii o możliwości spłaty kredytu z uwagi 

na fakt, że z treści wniosku wynikało, że powiat już zaciągnął kredyt.  

W 2005 roku Składy orzekające wydały 3 opinie o możliwości wykupu papierów 

wartościowych przez powiaty. Wszystkie opinie były pozytywne. 

 

9. Wydać opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy 

kształtowania się długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z 

ustawą o finansach publicznych. 

Składy orzekające wydały  56 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 

roku budżetowym 2005 oraz 2 opinie o prognozie kształtowania się kwoty długu w 

gminach.  

Wyniki opiniowania w podziale na rodzaje nadzorowanych jednostek: 

a) gminy    -   44 opinii pozytywnych, 

- 1 opinia z uwagami, 

- 1 opinia negatywna, 

  b) powiaty   -     8 opinii pozytywnych, 

     -     1 opinia negatywna, 

  c) miasto Opole   -     2 opinie pozytywne, 

 d) województwo samorządowe  -     1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 4 pozytywne opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 

związków gmin. 

 

10. Rozpatrywać sprawy dotyczące powiadomień na podstawie art. 133 ustawy o 

finansach publicznych o dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne 

polecenie zwierzchnika. 

Do Izby nie wpłynęły powiadomienia o dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na 

pisemne polecenie zwierzchnika.  

 



11. Rozpatrywać odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach 

określonych w art. 13 pkt 3-5 ustawy o rio. 

Do Izby wpłynęło odwołanie od opinii o sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu 

gminy za 2004 r. oraz odwołanie od opinii w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za I półrocze 2005r. 

W pierwszym przypadku Kolegium Izby postanowiło oddalić odwołanie, w drugim 

przypadku odwołanie zostało uwzględnione.  

 

12. Rozpatrywać odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach 

określonych w art. 13 pkt 1, 2, 8-10 ustawy o rio. 

Do Izby wpłynęły dwa odwołania od opinii składu orzekającego o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetowego. W jednym przypadku Kolegium Izby postanowiło 

uwzględnić odwołanie, natomiast w drugim postanowiło odwołanie oddalić. 

 

13. Rozpatrywać zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.  

Do Izby wpłynęły 3 zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 

Kolegium Izby we wszystkich przypadkach postanowiło oddalić zastrzeżenia.  

 

14. 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. 

W 2005 r. Składy orzekające nie wydały negatywnej opinii o sprawozdaniach z 

wykonania budżetów za 2004 r. 

 

15. Realizować zadania Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. Przekazywać Ministrowi Finansów prawomocne orzeczenia 

lub postanowienia Komisji Orzekającej stwierdzające istotne uchybienia w 

czynnościach organu samorządowego lub innej jednostki sektora finansów 

publicznych sprzyjające naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

Z dniem 1 lipca br. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Komisja Orzekająca w 

sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych została wyłączona ze struktury 

organizacyjnej Izby.  

 

Do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych do 

dnia 30 czerwca 2005 r. wpłynęło 9 spraw dotyczących 12 osób.  

Odbyły się 23 posiedzenia i rozprawy, na których Komisja Orzekająca rozpatrzyła 36 

wniosków o ukaranie. W wyniku przeprowadzonych rozpraw ukarano 8 osób karą 

upomnienia, w przypadku 7 osób stwierdzono winę i odstąpiono od wymierzenia kary, 

natomiast 1 osobę uniewinniono od zarzucanych czynów. 

Od orzeczeń wydanych w 2005 r. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych nie wniósł 

do Głównej Komisji Orzekającej żadnych odwołań, natomiast odwołania, które wniosły 4 

osoby jeszcze nie zostały rozpatrzone.  

Komisja nie wydała orzeczeń stwierdzających, że nastąpiły istotne uchybienia w 

czynnościach organu samorządowego lub innej jednostki sektora finansów publicznych 

sprzyjające naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.  

 

16. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia niewykonania ustawowych zadań przez 

nadzorowane i kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego, inicjować 

sporządzanie raportów o stanie gospodarki finansowej tych jednostek. 



Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła zagrożeń dla wykonania ustawowych 

zadań przez nadzorowane i kontrolowane jednostki, które wymagałyby sporządzenia 

raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

 

17. Sporządzać raporty o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Do końca roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie sporządziła żadnego raportu 

o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego będących w nadzorze 

tutejszej Izby, gdyż nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność jego 

wykonania.  
 

 

 

 

III. ZADANIA W ZAKRESIE KONTROLI 
 

1. Opracować plan kontroli na 2005 r. 

Projekt planu kontroli na 2005 rok został opracowany i przedłożony do zatwierdzenia 

Kolegium RIO na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2005 r. Plan kontroli spełniał wymóg 

art. 7 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, nakładający na izby 

obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na 4 lata kompleksowej kontroli gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto plan kontroli uwzględniał 

wnioski organów i instytucji o przeprowadzenie kontroli, jak również ustalenia KR RIO w 

zakresie kontroli koordynowanych przewidzianych do zrealizowania w 2005 r. 

 

 

2. Realizować zadania kontrolne zgodnie z planem kontroli na 2005 r. uchwalonym 

przez Kolegium 

Zadania kontrolne zrealizowano zgodnie z planem kontroli przyjętym przez Kolegium 

RIO uchwałą nr 2/10/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. oraz aneksem z dnia 15 września 

2005 r., którym dokonano zmiany w planie kontroli, polegającej na wprowadzeniu dwóch 

koordynowanych kontroli problemowych dotyczących zadłużenia gmin (Byczyna i 

Krapkowice). 

Ostatecznie plan kontroli przewidywał realizację 27 kontroli, w tym 20 kontroli 

kompleksowych oraz 7 kontroli problemowych.  

W 2005 r. podjęto wszystkie kontrole przewidziane w planie kontroli. 

Do 31.12.2005 r. zakończono 17 kontroli kompleksowych oraz 6 kontroli problemowych 

a w toku pozostawały 3 kontrole kompleksowe oraz 1 kontrola problemowa. Zakończono 

również 4 kontrole kompleksowe rozpoczęte w 2004 roku. 

Ponadto w 2005 r. realizowano kontrole doraźne i sprawdzające niewynikające z planu 

kontroli. Do końca roku zrealizowano 8 kontroli doraźnych i 2 kontrole sprawdzające. W 

trakcie realizacji na 31.12.2005 r. pozostawały 3 kontrole doraźne. 

 

3. Realizować kontrole koordynowane zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji 

Kontroli KRRIO. 

Zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO w 2005 r. realizowano 

kontrole koordynowane w zakresie: 



- zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – kontrolą objęto 6 jednostek 

samorządu terytorialnego. Kontrole realizowano jako kontrole problemowe (4 

jednostki) i w ramach prowadzonych kontroli kompleksowych (2 jednostki), 

- realizowania przez powiaty w 2003 r. i 2004 r. dochodów budżetu państwa – kontrolą 

objęto 3 powiaty w ramach prowadzonych kontroli kompleksowych. 

Wyniki kontroli przekazano do Izb koordynujących wymienione kontrole (RIO w 

Bydgoszczy – zadłużenie j.s.t., RIO w Krakowie – dochody budżetu państwa). 

 

4. Organizować, w razie potrzeby, w kontrolowanych jednostkach narady pokontrolne 

po zakończeniu kontroli. 

W 2005 r. zorganizowano 7 narad pokontrolnych. Wszystkie narady zorganizowano po 

zakończeniu kontroli kompleksowych. 

W naradach pokontrolnych uczestniczyli przewodniczący rady, kierownicy jednostek 

kontrolowanych, skarbnicy oraz przedstawiciele podległych jednostek organizacyjnych 

objętych kontrolą. 

Nie zachodziła potrzeba organizowania narad pokontrolnych po zakończeniu kontroli 

problemowych, doraźnych i sprawdzających. 

 

5. Sporządzić sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2004 r. 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2004 rok zostało sporządzone w terminie i 

przedstawione na posiedzeniu Kolegium w dniu 30 marca 2005 r. 

 

6. Nadawać dalszy bieg wynikom kontroli, a w szczególności kierować: wystąpienia 

pokontrolne do kontrolowanych jednostek, zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny 

finansów publicznych oraz wnioski Prezesa RIO o ukaranie bezpośrednio do Komisji 

Orzekającej w przypadku stwierdzenia poważnych lub wielokrotnych naruszeń 

dyscypliny finansów publicznych. Zawiadamiać Wojewodę o utrzymywaniu się stanu 

niezgodności z prawem. 

 

Na podstawie wyników kontroli do kierowników kontrolowanych jednostek skierowano 

30 wystąpień pokontrolnych zawierających 267 wniosków do realizacji celem usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

W 10 przypadkach, w związku ze stwierdzeniem w kontrolowanych jednostkach 

ponownego naruszenia tych samych przepisów prawa, wnioskowano do kierowników 

tych jednostek o ukaranie osób winnych tych nieprawidłowości.  

W 2005 r. do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 20 zawiadomień o 

naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

Do Prokuratury skierowano 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W dwóch przypadkach zawiadomiono Wojewodę o niewykonaniu wniosku 

pokontrolnego i utrzymywaniu się w związku z tym w jednostkach kontrolowanych stanu 

niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, w jednym przypadku zawiadomiono o 

powtarzającym się naruszaniu przepisów ustaw przez Wójta gminy. 

 

7. Organizować cykliczne narady robocze połączone ze szkoleniem inspektorów 

kontroli, celem omawiania wyników kontroli i wymiany doświadczeń. 

Zorganizowano 4 narady robocze (w miesiącu lutym, kwietniu, wrześniu i październiku) 

połączone ze szkoleniem inspektorów kontroli. Ponadto w miesiącu czerwcu inspektorzy 

uczestniczyli w zorganizowanym dla wszystkich pracowników Izby 2-dniowym 

szkoleniu. W trakcie wymienionych spotkań inspektorzy zostali przeszkoleni między 

innymi w zakresie: zamówień publicznych, gospodarki finansowej jednostek samorządu 



terytorialnego, zmian aktów prawnych dotyczących kontrolowanych zagadnień, 

omawiano również wyniki przeprowadzonych kontroli.  

 

8. Dokonać oceny funkcjonowania nowego systemu przygotowania, prowadzenia i 

rozliczania kontroli kompleksowych. 

Dokonano oceny funkcjonowania nowego systemu przygotowania, prowadzenia i 

rozliczania kontroli kompleksowych – wnioski przedstawiono na naradzie z inspektorami 

zorganizowanej w miesiącu październiku. Aktualnie weryfikowane są „Szczegółowe 

zasady przeprowadzania kontroli” stanowiące załącznik do zarządzenia nr 9/2004 z dnia 

22 lipca 2004 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem wprowadzenia 

zarządzeniem ww. wniosków do stosowania. 

 

9. Analizować orzeczenia Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych odnoszące się do nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku 

przeprowadzonych przez RIO kontroli. 

Wyniki tych analiz prezentować okresowo na naradach roboczych z inspektorami 

kontroli. 

Orzeczenia Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, odnoszące się do nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli, były 

na bieżąco analizowane. Wyniki tej analizy zostały przedstawione na naradach roboczych 

z inspektorami kontroli w dniach 29 kwietnia i 28 października 2005 r. 

 

10. Kontynuować ocenę skuteczności działalności kontrolnej inspektorów kontroli w 

oparciu o wdrożony system.  

Ocena skuteczności działalności kontrolnej inspektorów kontroli prowadzona jest na 

bieżąco. Wyniki oceny wykorzystywane są m.in. przy sporządzaniu wniosków o 

podwyżki bądź przeszeregowania oraz przy podziale okresowych nagród pieniężnych. 

 

 

11. Opracować 2 publikacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach 

samorządu terytorialnego w latach 2004 – 2005 w zakresie: 

- Przestrzegania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przy udzielaniu ulg i 

zwolnień podatkowych. 

- Nieprawidłowości związanych z ustaleniem i wypłatą wynagrodzeń i nagród 

pracownikom urzędów oraz podległych jednostek organizacyjnych objętych 

kontrolą. 

Publikacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu 

terytorialnego w latach 2004-2005 w wymienionym zakresie zostały opracowane w 

ustalonym terminie. 

Informacja dotycząca wyników kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy 

Ordynacja podatkowa przy udzielaniu ulg i zwolnień podatkowych została zamieszczona 

w Biuletynie Informacyjnym 4/2005. Informacja o wynikach kontroli związanych z 

ustaleniem i wypłatą wynagrodzeń i nagród opublikowana została w miesięczniku 

regionalnych izb obrachunkowych „Finanse Komunalne” nr 3/2006. 

 

12. Prowadzić komputerowy rejestr przeprowadzonych kontroli dostępny w sieci 

komputerowej. 



Komputerowy rejestr przeprowadzonych kontroli prowadzony jest na bieżąco. Umożliwia 

on dostęp do informacji o ilościach, rodzaju, zakresie i terminie przeprowadzonych 

kontroli oraz osobach przeprowadzających kontrole. 

 

13. Przygotowywać informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących 

naliczenia subwencji i rozliczeń dotacji celowych kierowane do organów 

dokonujących podziału tych środków. 

Do Ministra Finansów przesłano 5 informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach 

dotyczących wykazania w sprawozdaniach budżetowych danych mających wpływ na 

prawidłowość naliczenia subwencji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

rozliczeń dotacji celowych w wyniku kontroli podjętych w 2005 r. 

 

14. 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, 

− półroczne/roczne sprawozdania: Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, 

− korekty sprawozdań. 

 Skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym: 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N o należnościach, Rb-Z o zobowiązaniach, Rb-

NDS, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33 z wykonania budżetów j.s.t. za 2004 r.  

(1 038 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N o należnościach, Rb-Z o zobowiązaniach, Rb-

NDS  

z wykonania budżetów j.s.t. za I kwartał 2005 r. (455 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N o należnościach, Rb-Z o zobowiązaniach, Rb-

NDS, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, Rb-34 z wykonania budżetów j.s.t. za II 

kwartały 2005 r. (1 110 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N o należnościach, Rb-Z o zobowiązaniach, Rb-

NDS  

z wykonania budżetów j.s.t. za III kwartały 2005 r. (450 szt.). 

W wyniku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości, jednostki składające 

sprawozdania sporządziły 220 korekt sprawozdań. Błędy w sprawozdaniach dotyczyły 

m.in. błędów matematycznych i błędów w klasyfikacji budżetowej. 

 

 

 

IV. ZADANIA W ZAKRESIE ANALIZ 
1. W oparciu o sprawozdania z wykonania budżetów j.s.t. opracować analizę realizacji 

budżetów gmin za 2004 r. 

Analiza została opracowana w terminie i przedstawiona w Biuletynie Informacyjnym Nr 

2-3/2005. 

 

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

budżetów powiatów i miasta na prawach powiatu za 2004 r.  

Analiza została opracowana w terminie i przedstawiona w Biuletynie Informacyjnym Nr 

2-3/2005. 

 

3. W oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu opracować analizę realizacji 

budżetu województwa za 2004 r. 



Analiza została opracowana w terminie i przedstawiona w Biuletynie Informacyjnym Nr 

2-3/2005. 

 

4. Opracować publikację o udzielanych poręczeniach przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Informacja została przygotowana i zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym Nr 4/2005. 

 

5. Opracować analizę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-

2004. 

Analiza została opracowana w terminie i przedstawiona będzie w Biuletynie 

Informacyjnym  

Nr 1/2006. 

 

6. Sporządzić analizę dotyczącą wykonania budżetów województw samorządowych - 

jako element „Sprawozdania KRRIO z działalności rio i wykonywania budżetu 

przez j.s.t. w 2004 r.” dla Sejmu. 

Analiza została w terminie opracowana na podstawie materiałów zebranych ze wszystkich 

RIO. 

Stanowi ona rozdział Sprawozdania KRRIO z działalności rio i wykonania budżetu przez 

j.s.t. za 2004 r., które zostało przedłożone Sejmowi w miesiącu czerwcu.  

 

7. Wyliczyć wielkości nadwyżek z lat ubiegłych w jednostkach samorządu 

terytorialnego. 

WIAS na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego wyliczył wielkości nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych i wolnych 

środków. Dane te dostępne są w sieci komputerowej.  

 

8. Sporządzać zbiorcze sprawozdania o długu publicznym 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. 

Sporządzono zbiorcze sprawozdanie: za 2004 r., oraz I, II i III kwartał 2005 r. o długu 

publicznym jednostek wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 

grudnia 2001 r. i przesłano je w terminie do Departamentu długu publicznego 

Ministerstwa Finansów. 

 

9. Przekazywać do Prezesa UOKiK i Ministerstwa Finansów sprawozdania j.s.t. o 

udzielonej pomocy publicznej. 

Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa, 

przekazano w formie elektronicznej do UOKiK-u 437 sprawozdań kwartalnych i rocznych 

o udzielonej pomocy publicznej. 

 

10. Przekazywać do Ministerstwa Finansów sprawozdania j.s.t. o zaległych 

należnościach przedsiębiorców z tyt. świadczeń na rzecz sektora finansów 

publicznych. 

Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa, 

przekazano w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów 332 sprawozdania 

kwartalne o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora 

finansów publicznych. 

 



11. Opracowywać zbiorcze informacje o wynikach działalności nadzorczej i 

opiniodawczej. 

W Biuletynie Informacyjnym Nr 1/2005 opublikowano informację dotyczącą wyników 

opiniowania projektów budżetów na 2005 rok. W tym samym Biuletynie Informacyjnym 

opublikowano również informację dotyczącą wyników badania uchwał budżetowych na 

2005 r. W Biuletynie Informacyjnym Nr 2-3/2005 zamieszczono: wyniki opiniowania 

sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 

gmin za 2004r. oraz wyniki opiniowania wniosków komisji rewizyjnych w sprawie 

absolutorium za 2004 r.  

 

 

 

 

 V. ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA I INFORMACJI 
 

1. Sporządzić sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2004 r. 

Sporządzono sprawozdanie z działalności informacyjno - szkoleniowej za 2004 rok w 

terminie i przedstawiono je na posiedzeniu Kolegium w dniu 30 marca 2005r. 

 

2. Organizować szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w 

zakresie wynikającym z bieżących potrzeb i wniosków zgłaszanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, a w szczególności dla wójtów, burmistrzów i 

prezydentów, skarbników i służb podatkowych. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zorganizowała w 2005 r. 14 szkoleń dla 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których wzięło udział 1 176 osób, z 

tego: 

a) dla skarbników – 6 szkoleń, udział wzięły 472 osoby, 

b) dla służb podatkowych – 4 szkolenia, udział wzięły 324 osoby, 

c) dla służb finansowych – 4 szkolenia, udział wzięło 380 osób. 

W dniu 23 marca odbyło się szkolenie dla burmistrzów, wójtów, prezydentów oraz 

przewodniczących zarządów j.s.t. woj. opolskiego, w którym uczestniczyły 73 osoby.  

 

3. Organizować szkolenia dla radnych jednostek samorządu terytorialnego a w 

szczególności dla przewodniczących komisji budżetowych. 

Przeprowadzono szkolenie dla przewodniczących komisji budżetowych. Udział wzięły 42 

osoby. 

 

 

 

4. Zamieszczać w witrynie internetowej Izby informacje o wynikach działalności 

nadzorczej  

i kontrolnej RIO oraz zamieszczać aktualne informacje dotyczące finansów 

publicznych.  

Na bieżąco zamieszczano w witrynie internetowej Izby aktualne informacje dotyczące 

finansów publicznych, informacje o wynikach działalności nadzorczej RIO (uchwały 

Kolegium podjęte w 2005 r.). Ponadto w BIP publikowane są na bieżąco wystąpienia 

pokontrolne. 

 

5. Zweryfikować strony Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Opolu pod kątem 

aktualnie obowiązujących wymogów. 



Weryfikowano na bieżąco zasoby BIP, zamieszczając informacje dotyczące działalności 

Izby, wymagane przez przepisy prawne.  

 

6.  Zamieszczać na stronach BIP dokumentację z przebiegu kontroli. 

Zamieszczano na stronach BIP dokumentację kontroli zakończonych czynnościami 

pokontrolnymi i wystąpienia pokontrolne. 

 

7. Zorganizować szkolenie dla pracowników Wydziału Kontroli oraz szkolenie dla 

wszystkich merytorycznych pracowników Izby. 

 Zorganizowano szkolenie dla inspektorów kontroli, w którym uczestniczyły 22 osoby oraz 

szkolenie dla wszystkich pracowników merytorycznych izby, w którym uczestniczyło 39 

osób.  

 

8. Sporządzić informacje dotyczące działalności Izby dla potrzeb Sprawozdania 

KRRIO dla Sejmu za 2004 r. 

Przekazano stosowne materiały w zakresie i terminach wskazanych przez autorów 

poszczególnych części raportu.  

 

9. Kontynuować działalność wydawniczą w formie Biuletynu Informacyjnego RIO w 

Opolu. 

W 2005 r. wydano 4 numery Biuletynu Informacyjnego (w tym numer podwójny) w 

nakładzie 810 egzemplarzy. 

Biuletyn zawierał m.in. bieżące podsumowanie wyników realizacji zadań Kolegium RIO, 

informacje, instruktaż w dziedzinie gospodarki finansowej j.s.t., orzecznictwo NSA, 

WSA, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Upowszechniając wyniki działalności 

kontrolnej w Nr 1/05 zamieszczono opracowanie nt. zaciągania zobowiązań w świetle 

wyników kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. W Nr 4/05 zawarto 

opracowanie „Przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przy udzielaniu ulg 

i stosowaniu zwolnień podatkowych oraz ulg w zapłacie podatków w świetle kontroli 

przeprowadzonych przez RIO w Opolu w latach 2004 – 2005”.  

 

10. Przygotowywać publikacje i analizy o zasięgu krajowym do dwumiesięcznika rio – 

„Finanse Komunalne” oraz dla potrzeb KRRIO. 

W „Finansach Komunalnych” zamieszczono 2 publikacje  pracowników RIO w Opolu, 

były to : 

− Skutki kontroli realizowanych przez regionalne izby obrachunkowe (cz. I) - Arkadiusz 

Talik (Nr 3/2005), 

− Skutki kontroli realizowanych przez regionalne izby obrachunkowe (w aspekcie regulacji 

prawa karnego) (cz.II) - Arkadiusz Talik (Nr 5/2005). 

 

11. Prowadzić doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej 

gospodarce finansowej. 

W 2005 r. udzielono 43 pisemnych odpowiedzi, wyjaśnień i informacji skierowanych do 

jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczących sfery ich funkcjonowania 

nadzorowanej przez rio. Na stronie internetowej na bieżąco zamieszczano aktualne 

informacje z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Na 

bieżąco udzielane były informacje na telefoniczne zapytania jednostek samorządu 

terytorialnego w sprawach gospodarki finansowej. 

 



12. Prowadzić komputerowy rejestr publikacji dotyczących finansów samorządowych 

ukazujących się w Biuletynach RIO, „Finansach Komunalnych” i „Skarbniku”. 

Na bieżąco prowadzono, w oparciu o biuletyny informacyjne regionalnych izb 

obrachunkowych, „Finanse Komunalne”, „Skarbnik i finanse publicznie” komputerowy 

rejestr publikacji dotyczących finansów publicznych dostępny dla wszystkich 

użytkowników sieci komputerowej Izby i na stronie www. 

 

 

 

 
 


