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z dnia 23 marca 2007 r. 

 
 

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

kontroli za 2006 rok 

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 
1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 2006 r. nr 249, 
poz. 1832) 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 2006 rok, stanowiące załącznik do 
uchwały. 

 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Kolegium 
 

 

 

 

 

 

 



          Sprawozdanie z Ramowego planu pracy RIO w Opolu za 

2006 r. 
 
 

I. ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

 

1. Opracować roczne sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2005 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 2005 rok i przedstawił 
je na posiedzeniu Kolegium. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Kolegium uchwałą nr 
5/21/2006 z 30 marca 2006 r. 

 
2. Opracować sprawozdanie z wykonania budżetu RIO za 2005 r. wraz z informacją 

opisową.  

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu RIO w Opolu za 2005 r. wraz z informacją 
opisową opracowano w terminie i przedstawiono Kolegium. Sprawozdanie zostało 
przyjęte przez Kolegium uchwałą 5/20/2006 z dnia 30 marca 2006 r. 

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

Kolegium rozpatrzyło sprawozdania z działalności kontrolnej oraz informacyjno – 
szkoleniowej i przyjęło je odpowiednio uchwałami nr 5/22/2006 i 5/23/2006 z dnia 30 
marca 2006 r. 

 
4. Sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i 

przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  
Sporządzono sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z 

przepisami prawa i w dniu 25 stycznia 2006 r. przekazano do Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

 
5. Sporządzić bilans RIO za 2005 r.  

Bilans RIO w Opolu za 2005 r. sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i przekazano w dniu 31 marca 2006 r. do MSWiA. 

 
6. Sporządzić plan rzeczowy i finansowy na 2006 r. rachunku dochodów własnych 

służący do realizacji zadań w zakresie działalności szkoleniowej i informacyjnej. 

Plan rzeczowy zawierający przewidywaną ilość i zakres tematyczny szkoleń dla 
jednostek samorządu terytorialnego opracował WIAS. Na podstawie planu rzeczowego 
Główna księgowa opracowała plan finansowy przychodów i wydatków rachunku 
dochodów własnych, który został zatwierdzony przez Prezesa RIO w Opolu w dniu 17 
marca 2006 r. 

 
 
 



7. Opracować układ wykonawczy budżetu RIO na 2006 r. i przekazać go do realizacji. 

Dysponent części budżetowej w piśmie z dnia 9 marca 2006 r. przekazał RIO w Opolu 
ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetowych wynikające z układu 
wykonawczego budżetu Państwa. Na podstawie tych danych sporządzono plan finansowy 
na 2006 r., który został zatwierdzony przez Prezesa RIO w Opolu w dniu  17 marca 2006 
r. 

 
8. W okresach kwartalnych analizować przebieg realizacji budżetu RIO ze 

szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych. 

Przebieg wykonania budżetu Izby w 2006 r. analizowano na bieżąco. W okresach 
kwartalnych sporządzano opisową analizę z realizacji planu dochodów i wydatków 
budżetowych. Analiza ta zawierała szczegółowe omówienie zagadnień zawartych w 
piśmie MSWiA z dnia 13 kwietnia 2006 r. Nr DB-S-0372/3-100/2006 r. a w 
szczególności: 

− prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, 
− zgodność wydatków z  planowanym przeznaczeniem, 
− prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym przebieg i zakres 

zrealizowanych zadań, 
− wykorzystanie środków finansowych z otrzymanych rezerw, 
− przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania 

wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań i dokonywania wydatków. 
Analizy kwartalne przekazywane były do Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 

9. Kontynuować realizację zadań inwestycyjnych w zakresie:  

− przebudowy wejścia do siedziby Izby wraz z podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych,  

− elewacji budynku ,  
− zakupu sprzętu komputerowego. 
Prace związane z przebudową wejścia i elewacją budynku od strony ul. Oleskiej 

rozpoczęto w marcu 2006 r., po otrzymaniu z MSWiA ostatecznego limitu wydatków 
inwestycyjnych. Zakres prac na I etapie dotyczył: wyboru projektanta do wykonania 
projektu budowlanego, wykonania projektu, uzyskania decyzji administracyjnych 
związanych z realizowanym zadaniem, a następnie  udzielenia zamówienia,  przy 
uwzględnieniu przepisów Prawo zamówień publicznych. We wrześniu 2006 r. dokonano 
wyboru wykonawcy w trybie z wolnej ręki (ogłoszone dwa przetargi nieograniczone na 
realizację tego zadania nie dały możliwości wyboru oferenta i zostały unieważnione). 
Wykonanie zadania w zakresie przebudowy wejścia, wykonania elewacji na frontowej 
części budynku zakończono 30.12.2006 r. Projekt przebudowy wejścia do siedziby RIO 
nie uwzględniał podjazdu dla osób niepełnosprawnych, gdyż warunki techniczne tej 
części budynku nie pozwalają na jego budowę. Podjazd ten planowany jest do 
wybudowania od strony podwórza. Zadanie to realizowane było wspólnie z SKO w 
Opolu. Łączne wydatkowano kwotę 179 883 zł, w tym udział SKO -  40 000 zł. 

W 2006 r. realizowano zakupy komputerów z budżetu Izby i rachunku dochodów 
własnych. W ramach środków inwestycyjnych z budżetu na zakup 7 laptopów i 6 
zestawów komputerowych wydatkowano łącznie 39 585 zł. Z rachunku dochodów 



własnych wydatkowano kwotę 12 535 zł, w ramach której zakupiono drukarkę laserową, 
laptop i projektor multimedialny. 
Oprócz środków inwestycyjnych na zakup sprzętu komputerowego przeznaczono także 
środki bieżące. W ramach tych środków zakupiono 2 laptopy oraz 7 ekranów 
ciekłokrystalicznych. 

 
10. Przeprowadzać kontrolę finansową wydatków Izby zgodnie z przyjętym systemem 

kontroli wewnętrznej. 

 
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa RIO w Opolu nr 9 z dnia 25 września 2006 r. w 

sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej, przeprowadzono w dniach od 11 - 22 
grudnia 2006 r. kontrolę finansową.  Zakresem kontroli objęto: 

− procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania 
wydatków, 

− zamówienia publiczne, 
− wydatki poniesione na prenumeratę czasopism, 
− dowody księgowe – ich zgodność z wymogami wynikającymi z art. 21 i art. 22 

ustawy o rachunkowości.  
Z kontroli tej sporządzono protokół, w którym przestawiono wyniki badanych zagadnień.  

 
11. Zapewnić realizację zadania związanego z obowiązkiem prowadzenia audytu 

wewnętrznego w Izbie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w 
RIO w Opolu utworzone zostało stanowisko audytora wewnętrznego. Z audytorem 
wewnętrznym podpisano umowę o pracę z dniem 1 kwietnia 2006 r. 

 
12. Uchwalić wnioski do projektu budżetu Izby na 2007 rok.  

Wnioski do projektu budżetu na 2007 r. zostały przyjęte przez Kolegium uchwałą 
7/29/2006 z 24 kwietnia 2006 r. Uchwała Kolegium została przekazana do 
Przewodniczącego Komisji ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych KRRIO w 
dniu 24 kwietnia 2006 r. 

 
13. Zaktualizować regulamin organizacyjny w kontekście innego usytuowania 

Regionalnej Komisji Orzekającej w stosunku do Komisji Orzekającej jako organu 

Izby.  

Rozpatrzyć na posiedzeniu Kolegium Izby. 

Regulamin organizacyjny Izby został zmieniony uchwałą Kolegium nr 2/7/2006 z dnia 
30 stycznia 2006 r.  

 
14. 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), Windows 2003 Server firmy Microsoft (serwer 
HP Proliant ML350 i serwer Fujitsu Siemens Primergy TX300 S2), 



• administrowanie serwerem bazy danych MS SQL Server 2000 firmy Microsoft, na 
którym zainstalowany jest program do sprawozdań budżetowych Bestia firmy Sputnik 
Software, 

• wdrażanie i aktualizację programu Bestia firmy Sputnik Software – programu do 
sprawozdawczości budżetowej j.s.t., 

• comiesięczną aktualizację programu LEX Omega w  wersji sieciowej, 
• zarządzanie i zabezpieczenie punktu dostępu pomiędzy siecią prywatną Izby (sieć 

LAN) a siecią publiczną (Internet) – oparte na routerze DI-624+ firmy D-Link, 
• 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 serwerach Windows 2003 Server oraz 
Netware SBS 5 przy pomocy streamera HP Storage Works DAT 40 zainstalowanego 
w serwerze Fujitsu Siemens Primergy TX300 S2, 

• naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, 
• zarządzanie siecią bezprzewodową usprawniającą pracę pracowników, w szczególności 

pracowników kontroli RIO, 
• utrzymanie istniejących i instalację nowych serwerów wydruku w celu usprawnienia 

drukowania dokumentów w sieci informatycznej, 
• zarządzanie sprawami licencyjnymi różnego typu oprogramowania używanego przez 

pracowników RIO, 
• udzielanie wszelkiej pomocy pracownikom Izby w sprawach informatycznych, 
• przygotowanie do pracy nowo zakupionych komputerów i notebook’ów. 

 
15. Dokonać zgłoszenia do Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i 

Rejestrów systemu teleinformatycznego używanego przez RIO w Opolu. 

W  dniu 31 marca 2006 r. zgłoszono system teleinformatyczny RIO w Opolu do 
Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów.  

 
16. Dokonać wdrożenia w Izbie nowego programu do sprawozdawczości budżetowej 

j.s.t. „BESTIA”.  

Wdrażano nowy program do sprawozdawczości budżetowej j.s.t.– Bestia firmy 
Sputnik Software. Proces był trudny i długotrwały, z uwagi  na bardzo rozbudowaną, 
wielomodułową strukturę programu, testowanie kolejnych wersji  oprogramowania 
uwzględniających zgłaszane błędy oraz konieczność opanowania języka SQL. 

 
17. Dokonać wdrożenia w Izbie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym, obowiązek wdrożenia tego 
podpisu w organach władzy publicznej został przesunięty do dnia 1 maja 2008 r. 

 
18. Dokonać wdrożenia w porozumieniu ze wszystkimi izbami w kraju, systemu 

teleinformatycznego do wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru (system 

HSM).  

Zespół do spraw koordynacji i rozwoju technologii informatycznych w regionalnych 
izbach obrachunkowych przy Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych nie 
podjął jeszcze stosownych decyzji odnośnie wdrożenia systemu HSM. 



19. Realizować zadania określone 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.  

Realizując zadania wynikające  z w/w przepisu, z dniem 1 stycznia 2006 r. 
zatrudniono  w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownika 
któremu w zakresie czynności określono zadania wynikające z § 31 -§ 34 Rozporządzenia 
Rady Ministrów  z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w 
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do 
wykonywania funkcji oskarżyciela. 
Zadania w zakresie obsługi administracyjno - technicznej realizowane są bieżąco. 
Podstawą realizacji tych zadań są określone i zaakceptowane przez Przewodniczącego 
RKO i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych potrzeby w zakresie zakupu sprzętu, 
materiałów i innych artykułów niezbędnych do wykonywania zadań. Wydatki związane z 
działaniem RKO i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych (w tym  wypłata 
wynagrodzeń) realizowane są przez Biuro Izby w ramach planu wydatków 
zatwierdzonego na dany rok budżetowy.  

 
 
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 zbadało 3 542 uchwały i zarządzenia organów j.s.t. oraz związków 
komunalnych w tym: 
a) w sprawie budżetów - 88, 
b) w sprawie zmiany budżetu – 2 437, 
c) w sprawie procedury uchwalania budżetu - 49, 
d) w sprawie absolutorium - 89, 
e) w sprawie emitowania obligacji - 7, 
f) w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych - 190, 
g) w sprawie poręczeń - 13, 
h) w sprawie określenia zakresu i zasad przyznania dotacji dla j.s.t. - 30, 
i) w sprawie podatków i opłat lokalnych - 180, 
j) w sprawie uchwalenia planu przychodów i wydatków funduszy celowych - 29, 
k) w sprawie zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych - 26, 
l) w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - 29, 
m) w sprawie zaciągania kredytów krótkoterminowych - 8, 
n) w sprawie udzielania pożyczek - 10, 
o) w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych - 101, 
p) w sprawie zabezpieczenia środków w formie weksla - 57, 
q) w sprawie udzielenia pomocy finansowej j.s.t. - 31, 
r) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze - 

68, 



s) w sprawie przyznawania dotacji na remont zabytków – 29, 
t) innych uchwał – 71. 
 
Wyniki badania uchwał przez Kolegium przedstawiają się następująco: 
a) nie stwierdzono naruszenia prawa – 3 490 uchwał, 
b) stwierdzono nieistotne naruszenie prawa - 18 uchwał, 
c) stwierdzono istotne naruszenie prawa, uzasadniające wszczęcie postępowania w 

trybie art. 12 ustawy o rio – 9 uchwał, 
d) orzeczono o nieważności  uchwał - 25, z tego: 

- nieważność dotyczyła części uchwały - 10, 
- nieważność dotyczyła całości uchwały – 15. 

 
2. Ustalać budżet jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 183 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych, w przypadku nieuchwalenia go przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do 31 marca roku budżetowego. 
Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego za wyjątkiem 

jednego związku uchwaliły budżety do 31.03.2006 r. Kolegium Izby nie ustaliło budżetu 
związku ze względu na podjęcie przez Zgromadzenie Związku w dniu 28 kwietnia b.r. 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) na 2006 rok i ograniczyło 
się do wskazania naruszenia art. 182 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 53 
ust. 2 i art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

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

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast sprawozdaniach z wykonania budżetu za 

2005 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o sprawozdaniach zarządów powiatów  
i województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów z wykonania budżetów za 2005 
r., z czego 77 opinii pozytywnych i 6 z uwagami i zastrzeżeniami. 
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 
a) gminy    - 65 opinii pozytywnych, 

-  5 opinii z uwagami lub zastrzeżeniami, 
b) powiaty    - 10 opinii pozytywnych, 
     -  1 opinia z uwagami, 

 c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
 d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 6 opinii pozytywnych, 1 opinię z uwagami i 1 opinię negatywną 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 mieściły się 74 opinie pozytywne oraz 9 opinii z uwagami. 
Wyniki opiniowania w podziale na stopnie j.s.t.: 
a) gminy    - 61 opinii pozytywnych, 

-  9 opinii z uwagami, 



b) powiaty    - 11 opinii pozytywnych, 
c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 6 pozytywnych oraz 1 negatywną opinię o wnioskach komisji 
rewizyjnych związków gmin w sprawach absolutorium. Jeden związek nie posiada 
komisji rewizyjnej. 

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

burmistrzowi, prezydentowi miasta.  

Skład orzekający opiniował jedną uchwałę rady gminy w sprawie nieudzielania 
absolutorium. Do zapisów przedmiotowej uchwały skład orzekający nie wniósł uwag. 

 
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 2006 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o informacjach z przebiegu z wykonania budżetu 
za  
I półrocze 2006 r., w tym: 62 opinie pozytywne, 21 z uwagami i zastrzeżeniami. 
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 
a) gminy    - 53 opinie pozytywne, 

- 17 opinii z uwagami lub zastrzeżeniami, 
b) powiaty    -  7 opinii pozytywnych, 
     -  4 opinie z uwagami, 

 c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
 d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 7 pozytywnych opinii z przebiegu wykonania budżetów za I półrocze 
2006r. związków komunalnych. Jeden związek nie przedłożył informacji z przebiegu 
wykonania budżetu do Izby. 

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

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast projektach budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego na 2007 r. wraz z objaśnieniami oraz informacjami o 

stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i prognozie łącznej kwoty długu 

na koniec roku budżetowego i lata następne, o których mowa w art. 180 ustawy o 

finansach publicznych.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o projektach budżetów na 2007 r., w tym: 46 
opinii pozytywnych i 37 z uwagami i zastrzeżeniami. 
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 
a) gminy    - 37 opinii pozytywnych, 

- 33 opinie z uwagami lub zastrzeżeniami, 
b) powiaty    -  7 opinii pozytywnych, 
     -  4 opinie z uwagami, 

 c)  miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
 d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 8 opinii o projektach budżetów na 2007 r. związków komunalnych, z 
czego 4 były pozytywne i 4 z uwagami. Jeden związek nie przedłożył projektu do tutejszej 



Izby, gdyż zaprzestał działalności. O niewywiązywaniu się z ustawowego obowiązku Izba 
Obrachunkowa powiadomiła Przewodniczącego Zarządu Związku pismem nr NA I -422-
201/06 z dnia 24 listopada 2006 oraz Wojewodę Opolskiego pismem nr NA I-422/12/07 z 
dnia 29 stycznia 2007r.  

 
8. Wydawać, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, 

opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. 

Składy orzekające wydały 78 opinii pozytywnych i 11 opinii z uwagami o możliwości 
spłaty przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów lub pożyczek. Spośród 
wydanych opinii 76 dotyczyło gmin, 11 powiatów, 2 miasta na prawach powiatu – Opola. 

Ponadto Składy orzekające wydały 6 pozytywnych opinii o możliwości wykupu 
papierów wartościowych, z czego: 3 dotyczyły gmin, 2 powiatów, 1 województwa. 

 

9. Wydać opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 172 ust. 1 pkt 1 

ustawy o finansach publicznych. 

Składy orzekające wydały 70 opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
budżetowego jednostek samorządu terytorialnego. 
Wyniki opiniowania w podziale na rodzaje nadzorowanych jednostek: 
a) gminy    - 57 opinii pozytywnych, 

 -   1 opinia z uwagami, 
b) powiaty   - 10 opinii pozytywnych, 
c) miasto na prawach powiatu -   1 opinia pozytywna, 
d) województwo samorządowe  -   1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 2 opinie pozytywne i 1 opinię z zastrzeżeniami o możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego przez związki gmin. 

 

10. Wydać opinie o prawidłowości dołączonej do budżetu prognozy kwoty długu 

jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych. 

Wydano 1 opinię z zastrzeżeniami o prognozie kształtowania się kwoty długu gminy 
dołączonej do budżetu.  Ponadto 6 opinii o prognozie kształtowania się długu wydano 
łącznie z opiniami o możliwości sfinansowania deficytu. 
 

11. Rozpatrywać sprawy dotyczące powiadomień na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych, o dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne 

polecenie zwierzchnika.  

Do Izby wpłynęło 1 powiadomienie o dokonaniu przez skarbnika powiatu 
kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika. Zarządzeniem Prezesa RIO została 
powołana komisja do rozpatrzenia powyższej sprawy. Uchwałą nr 1/2006 z dnia 15 
września 2006 r. Komisja uznała odmowę udzielenia kontrasygnaty przez skarbnika za 
uzasadnioną.  

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

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



Do Izby wpłynęło 1 odwołanie od opinii w/s informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za 
I półrocze 2006 r. Kolegium Izby uchwałą nr 15/54/2006 z dnia 26 września 2006 r. 
postanowiło uwzględnić odwołanie.  

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

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

Do Izby wpłynęło jedno odwołanie od opinii składu orzekającego o możliwości spłaty 
kredytu. Kolegium Izby uchwałą nr 10/39/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. postanowiło 
uwzględnić odwołanie. 

 
14. Rozpatrywać zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, 

zgodnie z art. 25 b ustawy o rio. 

Do Izby wpłynęły 3 zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych. Kolegium Izby we wszystkich przypadkach postanowiło oddalić 
zastrzeżenia.  

 
15. 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. 

Izba poinformowała Wojewodę Opolskiego pismem nr NA. I-422-87/06 z dnia 29 
maja 2006 r. oraz Ministra Finansów o przypadku wydania negatywnej opinii o 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu związku za 2005 r.  

 
16. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia wykonywania ustawowych zadań przez 

nadzorowane j.s.t. inicjować sporządzanie raportów o stanie gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Kolegium Izby nie stwierdziło  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 2006 r.  

 Projekt planu kontroli na 2006 rok został opracowany i przedłożony do zatwierdzenia 
Kolegium RIO na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2006 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 określonych zagadnień. 

 

2. Realizować zadania kontrolne, zgodnie z planem kontroli na 2006 r. uchwalonym 

przez Kolegium. 

 Zadania kontrolne realizowano zgodnie z planem kontroli przyjętym przez Kolegium 
RIO uchwałą nr 2/6/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. oraz uchwałami zmieniającymi Nr 
8/33/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. (zmiana polegała na wprowadzeniu jednej kontroli 
kompleksowej, tj. Związku Gmin Unia Gmin Powiatu Nyskiego) i Nr 11/45/2006 z dnia 
18 lipca 2006 r. (zmiana polegała na wprowadzeniu 3 koordynowanych kontroli 
problemowych, tj. Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, Związku Gmin Prokado w 
Prószkowie i Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie Dolnej). Ostatecznie plan kontroli 
przewidywał realizację 26 kontroli, w tym 23 kontroli kompleksowych oraz 3 kontroli 
problemowych. W 2006 r. podjęto wszystkie kontrole przewidziane w planie kontroli. 
Do 31.12.2006 r. zakończono 19 kontroli kompleksowych oraz 3 kontrole problemowe. W 
toku  pozostały 4 kontrole kompleksowe. Zakończono również 3 kontrole kompleksowe i 
1 kontrolę problemową, które rozpoczęto w 2005 r. 
Ponadto realizowano kontrole doraźne i sprawdzające niewynikające z planu kontroli. W 
2006 roku zrealizowano 10 kontroli doraźnych, w tym 3 kontrole doraźne rozpoczęte w 
2005 r. oraz 6 kontroli sprawdzających.  

 
3. Realizować kontrole koordynowane, zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji 

Kontroli KRRIO. 

 Zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO w roku 2006 
realizowano kontrole problemowe koordynowane w zakresie gospodarki finansowej 
związków międzygminnych za lata 2004 – 2005 oraz I półrocze 2006 r. Kontrolą objęto 3 
związki. Wyniki kontroli przekazano do RIO w Katowicach koordynującej wymienione 
kontrole. 

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

po zakończeniu kontroli.  

 W 2006 roku w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, zorganizowano 9 
narad pokontrolnych, w tym 8 narad po zakończeniu kontroli kompleksowych i 1 po 
zakończeniu kontroli problemowej. 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 
doraźnych i sprawdzających. 

 
5. Sporządzić sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2005 r. 

 Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2005 rok zostało sporządzone w terminie i 
przedstawione na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 marca 2006 r. 

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

− wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych jednostek,  

− zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych,  



− zawiadomienia do Wojewody o utrzymywaniu się stanu niezgodności z prawem. 

Na podstawie wyników kontroli do kierowników kontrolowanych jednostek skierowano 
33 wystąpienia pokontrolne zawierające 277 wniosków do realizacji, celem usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. W 5 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 związku z niepełną informacją o wykonaniu wniosków pokontrolnych do 6 jednostek 
skierowano stosowne wystąpienia. 
W 2006 roku do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 17 
zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, natomiast do Prokuratury 
skierowano 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  
W jednym przypadku zawiadomiono Wojewodę o naruszeniu przez wójta art. 92 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym. 
 

7. Organizować cykliczne narady robocze połączone ze szkoleniem inspektorów 

kontroli, celem omawiania wyników kontroli i wymiany doświadczeń. 
 Zorganizowano 5 narad roboczych (w miesiącach styczniu, marcu, maju, październiku 
i grudniu) połączonych 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. Wprowadzić do stosowania wnioski wynikające z dokonanej oceny funkcjonowania 

nowego systemu przygotowania, prowadzenia i rozliczania kontroli kompleksowych. 

 Wnioski wynikające z dokonanej oceny funkcjonowania nowego systemu 
przygotowania, prowadzenia i rozliczania kontroli kompleksowych zostały ujęte w 
szczegółowych zasadach przeprowadzenia kontroli w trakcie weryfikacji wymienionych 
zasad. Zostały one wprowadzone Zarządzeniem nr 6/2006 Prezesa RIO z dnia 15 maja 
2006 r. 

 
9. Analizować orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, odnoszące się do nieprawidłowości stwierdzanych 

w wyniku przeprowadzonych przez RIO kontroli. 

Wyniki tych analiz prezentować okresowo na naradach roboczych z inspektorami 

kontroli. 

 Na bieżąco analizowane były orzeczenia Komisji Orzekającej w sprawach o 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odnoszące się do nieprawidłowości 
stwierdzonych w wyniku kontroli. Wyniki tej analizy zostały przedstawione na naradach 
roboczych z inspektorami kontroli w dniach 31 marca i 6 października 2006 r. 

 

10. Kontynuować ocenę skuteczności działalności kontrolnej inspektorów kontroli w 

oparciu o wdrożony system oceny punktowej.  



 Ocena skuteczności działalności kontrolnej inspektorów kontroli prowadzona była na 
bieżąco. Wyniki oceny wykorzystywane są m.in. przy sporządzaniu wniosków o 
podwyżki bądź przeszeregowania oraz przy podziale okresowych nagród pieniężnych. 

 
11. 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. 
 Analiza nieprawidłowości pod kątem wystąpienia przesłanek uzasadniających 
skierowanie wniosku do Kolegium RIO o sporządzenie raportu o stanie gospodarki 
finansowej jednostki prowadzona jest na bieżąco. Adnotacja o dokonaniu analizy w tym 
zakresie zamieszczana jest w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli. 

 
12. Opracować 2 publikacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach 

samorządu terytorialnego w latach 2005 – 2006 w zakresie: 

- windykacji należności podatkowych oraz pozostałych dochodów budżetowych, 

- realizacji inwestycji, przekazania ich do użytku oraz rozliczenia finansowego. 
Publikacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu 

terytorialnego w latach 2005-2006 w wymienionym zakresie zostały opracowane w 
ustalonym terminie.  
Informacja dotycząca wyników kontroli w zakresie windykacji należności podatkowych 
oraz pozostałych dochodów budżetowych została zamieszczona w Biuletynie 
Informacyjnym 4/2006. Informacja o wynikach kontroli w zakresie realizacji inwestycji, 
przekazania ich do użytku oraz rozliczenia finansowego opublikowana została Finansach 
Komunalnych nr 1-2/2007. 
 

13. 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. 

 
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-34, 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, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, 

Rb-33, Rb-34 z wykonania budżetów j.s.t. za 2005 r. (1 126 szt.), 
− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS z wykonania budżetów j.s.t. za 

I kwartał 2006 r. (450 szt.), 
− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-33, 

Rb-34 z wykonania budżetów j.s.t. za II kwartały 2006 r. (864 szt.), 
− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS z wykonania budżetów j.s.t. za 

III kwartały 2006 r. (450 szt.). 



W wyniku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości, jednostki składające 
sprawozdania sporządziły 508 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 2005 r . 

W terminie wynikającym z ramowego planu pracy, tj. do 30 czerwca została 
opracowana analiza, następnie przedstawiona w Biuletynie Informacyjnym Nr 2 -3/2006. 

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

budżetów powiatów i miasta na prawach powiatu za 2005 r. 

W terminie wynikającym z ramowego planu pracy, tj. do 30 maja została opracowana 
analiza i przedstawiona w Biuletynie Informacyjnym Nr 2-3/2006. 

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

budżetu województwa za 2005 r. 

W terminie W terminie wynikającym z ramowego planu pracy,  tj. do 30 maja została 
opracowana analiza i przedstawiona w Biuletynie Informacyjnym Nr 2-3/2006. 

 
4. Sporządzić analizę na temat długu publicznego w jednostkach samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego w latach 2002-2005. 

Analiza została opracowana w terminie  wynikającym z ramowego planu pracy, tj. do 
30 września i przedstawiona w Biuletynie Informacyjnym Nr 4/2006. 
 

5. 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.  

  W terminie do 30 czerwca dokonano analizy sprawozdań jednostek samorządu 
terytorialnego za 2005 r. Nie stwierdzono przesłanek do sporządzenia raportu o stanie 
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

 
6. Sporządzić analizę dotyczącą wykonania budżetów województw samorządowych - 

jako element „Sprawozdania KRRIO z działalności rio i wykonywania budżetu 

przez j.s.t. w 2005 r.” dla Sejmu. 

Prace nad analizą zostały zakończone w terminie do 31 maja. Do opracowania 
posłużyły materiały zebrane ze wszystkich RIO. Analiza została przekazana w terminie 
do 5 czerwca 2006 r. do Przewodniczącego Komisji  Analiz Budżetowych  KRRIO. 
Stanowi ona rozdział Sprawozdania KRRIO z działalności rio i wykonania budżetu 
przez j.s.t. za 2005 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 do końca czerwca wielkości nadwyżek budżetowych z lat 
ubiegłych i wolnych środków. Dane te dostępne są w sieci komputerowej Izby.  

 
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 2005 r. oraz I i II kwartał 2006 r. o długu 
publicznym jednostek wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 
grudnia 2001 r. i przesłano je pismami: NA II 423-26/06 z dnia 15 marca 2006r, NA II 
423-57/06 z dnia 15 maja 2006r., NA II 423-86/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w terminie 
do Departamentu Długu Publicznego (sprawozdania za 2005 r.) oraz do Departamentu 
Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa Ministerstwa Finansów (I i II kwartał 
2006 r.). Sprawozdania za III kwartał 2006 r. zostały opracowane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych i zostały 
przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego pismem NA II 423-121/06 z dnia 13 
listopada 2006r. 
 

9. Przekazywać do Prezesa UOKiK i Ministerstwa Finansów sprawozdania jednostek 

samorządu terytorialnego o udzielonej pomocy publicznej. 

Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego 
województwa, przekazano w formie elektronicznej do UOKiK-u 415 sprawozdań 
kwartalnych i rocznych o udzielonej pomocy publicznej w terminach: 8 lutego, 13 marca, 
10 maja, 10 sierpnia i 9 listopada 2006 r. 

 
10. Przekazywać do Ministerstwa Finansów sprawozdania jednostek samorządu 

terytorialnego 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 w terminach: 9 lutego, 10 maja, 10 sierpnia i 9 
listopada 2006. 

 
11. Opracowywać zbiorcze informacje o wynikach działalności nadzorczej i 

opiniodawczej. 

Informacje zbiorcze o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej opracowano 
a następnie opublikowano w Biuletynie Informacyjnym, i tak w: 
T Nr 1/2006 opublikowano informację dotyczącą wyników opiniowania projektów 

budżetów na 2006 rok (opracowano w terminie do końca lutego), 
T Nr 2-3/2006 zamieszczono wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego i związków gmin za 2005 r. oraz wyniki 
opiniowania przez składy orzekające wniosków w sprawie absolutorium za 2005 r. 
(opracowano w terminie do końca czerwca), 



T Nr 4/2006 opublikowano wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2006 
r. (opracowano w terminie do końca listopada). 

 

V. ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA I INFORMACJI 

 
1. Sporządzić sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2005 r. 

W terminie do 20 marca sporządzono sprawozdanie z działalności informacyjno - 
szkoleniowej za 2005 rok i przedstawiono je na posiedzeniu Kolegium w dniu 30 marca 
2006 r. 

 
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 2006 r. 13 szkoleń dla 
pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których wzięło udział 1 077 osób, z 
tego: 
a) dla skarbników – 4 szkolenia, udział wzięły 362 osoby, 
b) dla służb podatkowych – 3 szkolenia, udział wzięło 228 osób, 
c) dla służb finansowych – 6 szkoleń, udział wzięło 487 osób. 

 
3. Zorganizować seminarium dla nowo wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów 

i przewodniczących zarządów powiatów i województwa. 

Seminarium, ze względu na terminy drugiej tury wyborów i sesji, na których 
statuowały się organy wykonawcze, przeniesiono na styczeń 2007 r.  

 
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 (m.in. pisma Ministerstwa Finansów, UOKiK-u, Prezesa GUS-u,) 
informacje o wynikach działalności nadzorczej (Raport RIO w Opolu za 2005 r. – 
„Realizacja budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego”), 
oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2005 r. 
 

5. Prowadzić strony Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Opolu zgodnie z 

wymogami określonymi przez KR RIO.  
Biuletyn Informacji Publicznej RIO w Opolu prowadzony jest na bieżąco zgodnie z 

obowiązującymi w tej materii przepisami. Ponadto na stronie BIP prowadzone są katalogi: 
uchwał podjętych przez Kolegium RIO, ramowych planów pracy RIO, dokumentacji 
przeprowadzanych kontroli. 

 
6. Przenieść zasoby strony internetowej Izby i BIP na nowy serwer oraz poprawić ich 

funkcjonalność, z zachowaniem ciągłości ich działania. 



Została opracowana i opublikowana nowa strona internetowa w technologii systemu 
zarządzania treścią (CMS). Zmiany spowodowały poprawę przejrzystości strony, 
wprowadzono wyszukiwarkę ułatwiającą odnalezienie informacji, wzrosła szybkość 
działania stron oraz ich niezawodność. Zawartość stron: rio.opole.pl oraz bip.rio.opole.pl 
została przeniesiona na nowy serwer. Powyższe operacje zostały przeprowadzone z 
zachowaniem ciągłości funkcjonowania stron internetowych. 

  

7. Zamieszczać na stronach BIP dokumentację z przebiegu kontroli. 

Zamieszczano na stronach BIP dokumentację kontroli zakończonych czynnościami 
pokontrolnymi i wystąpienia pokontrolne. Zamieszczono 33 wystąpienia pokontrolne w 
tym: 20 wystąpień z przeprowadzonych kontroli kompleksowych, 9 doraźnych i 4 
problemowych. Zamieszczono również 32 dokumentacje kontroli zakończone 
czynnościami pokontrolnymi w tym: 21 dotyczących kontroli kompleksowych, 10 
doraźnych i 1 problemowej. 

 
 
8. Zorganizować szkolenie dla wszystkich merytorycznych pracowników Izby. 

Zorganizowano dwudniowe szkolenie w dniach 1-2 czerwca dla wszystkich 
pracowników merytorycznych izby, w którym uczestniczyły 42 osoby. Tematyka 
szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące finansów publicznych, odpowiedzialności z 
tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i sprzedaży mienia komunalnego. 
 

9. Sporządzić informacje dotyczące działalności Izby dla potrzeb Sprawozdania KR 

RIO dla Sejmu za 2005 r. 

W wyznaczonych terminach przekazano stosowne materiały dla Izb odpowiedzialnych 
za poszczególne części Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych 
oraz z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2005 r. i tak: dla 
RIO Szczecin w terminie do 16 stycznia, RIO Poznań w terminie do 16 stycznia, RIO 
Olsztyn w terminie do 17 stycznia, RIO Zielona Góra w terminie do 24 lutego i RIO 
Katowice w terminie do 8 marca.  
 

10. Kontynuować działalność wydawniczą w formie Biuletynu Informacyjnego RIO w 

Opolu. 

W 2006 r. wydano 4 numery Biuletynu Informacyjnego, w tym jeden numer podwójny 
w łącznym nakładzie 810 egzemplarzy. 
Biuletyny Informacyjne zawierały m.in. bieżące podsumowanie wyników realizacji zadań 
Kolegium RIO, informacje, instruktaż w dziedzinie gospodarki finansowej j.s.t., 
orzecznictwo WSA i NSA, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.  

 
11. Opracować analizę obejmującą kompleksowe informacje dotyczące wyników 

wykonania 

budżetów j.s.t. w aspekcie działalności nadzorczej i kontrolnej Izby do publicznej 

wiadomości. 

Opracowano Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2005 r. – 
„Realizacja budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego”, 
który przekazano parlamentarzystom i mediom. Zawierał on obraz realizacji budżetów w 



aspekcie analizy ekonomicznej oraz z punktu widzenia organu nadzoru i kontroli. Raport 
wydano w nakładzie 50 egzemplarzy. Zamieszczono go również na stronie internetowej 
Izby, gdzie zanotowano 315 wejść do tego Raportu. 
 

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

„Finanse Komunalne” oraz dla potrzeb KR RIO. 

W „Finansach Komunalnych” zamieszczono 3 publikacje pracowników RIO w Opolu, 
były to: 

− Regionalna izba obrachunkowa a wojewoda - dylematy właściwości rzeczowej - 
Arkadiusz Talik, Jan Uksik (Nr 1-2/2006), 

− Ustalanie i wypłata wynagrodzeń pracownikom samorządowym w świetle wyników 
kontroli - Adolf Waśniowski (Nr 3/2006), 

− Reprezentacja strony w postępowaniu podatkowym na tle orzecznictwa – Aleksandra 
Sędkowska, Klaudia Stelmaszczyk (Nr 11/2006). 
 

13. Prowadzić instruktaż i doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w 

bieżącej gospodarce finansowej. 

W 2006 r. udzielono 24 pisemne odpowiedzi, wyjaśnienia i informacje skierowane do 
jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczące sfery ich funkcjonowania nadzorowanej 
przez rio. Na stronie internetowej systematycznie 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. 
 

14. Prowadzić komputerowy rejestr publikacji dotyczących finansów samorządowych 

ukazujących się w Biuletynach RIO, Finansach Komunalnych i Skarbniku. 

Prowadzono, w oparciu o biuletyny informacyjne regionalnych izb obrachunkowych, 
„Finanse Komunalne”, „Skarbnika” i „Finanse Publiczne” komputerowy rejestr publikacji 
dotyczących finansów publicznych dostępny dla wszystkich użytkowników sieci 
komputerowej Izby i na stronie internetowej Izby. 
 

15. Opracować dostępny w sieci komputerowej katalog książek będących w posiadaniu 

Izby. 

Opracowano katalog książek, będących w posiadaniu Izby i zamieszczono go w sieci 
komputerowej. Katalog aktualizowany jest na bieżąco, w miarę pozyskiwania nowych 
publikacji.  

 

 
 


