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Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2006 rok 

 
 

I. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA IZBY 

 
1. Działalność informacyjna związana z obsługą organów Izby 
 

W 2006 roku w zakresie obsługi organów Izby wykonano następujące prace, opracowania 
i informacje: 
1.1. Systematycznie rejestrowano zmiany w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. 

W roku sprawozdawczym rejestr ten dotyczył zmian wprowadzanych zarówno przez 
rady, zarządy jednostek samorządu terytorialnego jak i zarządzenia wójtów, burmistrzów 
i prezydentów. Wprowadzano do rejestru dane z uchwał zmieniających wielkość 
budżetu. Informacje te wykorzystywane były przez Kolegium Izby w badaniu uchwał 
zmieniających budżety oraz przy ocenie wielkości rezerwy ogólnej i celowej w 
odniesieniu do planu wydatków w budżetach. 

 
1.2. Sporządzano syntetyczne informacje na podstawie sprawozdawczości budżetowej 

jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące wielkości budżetu oraz porównania 
wybranych danych ze sprawozdań z danymi zawartymi w prowadzonym rejestrze 
dotyczącym ogólnych wielkości budżetu, subwencji, dotacji oraz rezerw. Materiały te 
przygotowywano okresowo (co pół roku) na potrzeby składów orzekających, wydających 
opinie o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zbierano 
dane o stanie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca i 31 
grudnia. 

W sieci komputerowej zamieszczono: arkusze sprawdzające należności i 
zobowiązania oraz wielkości nadwyżek budżetowych, wolnych środków, jak również 
kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

 
1.3. Przygotowano 4 zbiorcze informacje o wynikach pracy składów orzekających, które 

zamieszczono w Biuletynach Informacyjnych RIO w Opolu w dziale Z Prac Kolegium i  
tak w: 

? Nr 1/2006 opublikowano informację dotyczącą wyników opiniowania projektów 
budżetów na 2006 rok (opracowano w terminie do końca lutego), 

? 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), 

? Nr 4/2006 opublikowano wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I 
półrocze2006r. (opracowano w terminie do końca listopada). 

 
2. Działalność informacyjna realizowana na potrzeby jednostek samorządu 

terytorialnego i innych podmiotów 
 



2.1. Najważniejszym i najbardziej funkcjonalnym narzędziem służącym szybkiemu 
przekazywaniu ogólnodostępnych informacji dotyczących działalności Izby, jak również 
innych danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania służb finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego, jest prowadzona przez Izbę strona internetowa. Korzysta z niej 
bardzo szeroki krąg osób i jednostek. W ciągu roku na stronie było około 100 000 
odwiedzin. W 2006 r. została opracowana i opublikowana nowa strona internetowa w 
technologii systemu zarządzania treścią (CMS). Przeniesiono zawartość stron: www 
rio.opole.pl oraz www bip.rio.opole.pl na nowy serwer, bez przerywania ciągłości ich 
funkcjonowania. Zmiany spowodowały poprawę przejrzystości stron, wprowadzono 
wyszukiwarkę ułatwiającą odnalezienie informacji, wzrosła szybkość działania stron oraz 
ich niezawodność.  
W witrynie internetowej RIO w Opolu zamieszczano na bieżąco uaktualniane informacje 
dotyczące między innymi: 
- działalności nadzorczej, 
- wyników działalności kontrolnej, 
- wsparcia programu Bestia, 
- wsparcia sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej, 
- wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów, 
- materiałów pomocnych przy składaniu do izby wniosków o wydanie opinii  

o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, 
- wskaźników finansowo - księgowych, 
- szkoleń organizowanych przez Izbę, 
- Biuletynu Informacyjnego, 
- ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Na stronie internetowej opublikowano Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu za 2005 r. „Realizacja budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 
opolskiego”, który jednocześnie 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, natomiast na 
stronie internetowej Izby, zanotowano 315 wejść do tego Raportu. 

W ramach upowszechniania informacji ze sprawowanej przez RIO funkcji kontrolnej 
zamieszczono na stronie www Izby sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2005 r. 
 

2.2. Zgodnie z zakresem ustalonym ustawą, Izba prowadzi stronę BIP, która jest 
systematycznie aktualizowana. W BIP w 2006 r. publikowano na bieżąco wystąpienia 
pokontrolne oraz dokumentację kontroli zakończonych czynnościami pokontrolnymi. 
Ponadto zamieszczono informację dotyczącą przeprowadzonych przez RIO w Opolu 
kontroli w latach 2004 – 2006 wraz z wystąpieniami pokontrolnymi. Na stronie BIP 
zamieszczono katalog uchwał podjętych przez Kolegium w poszczególnych latach, 
poczynając od roku 2003. Zamieszczona jest również informacja dotycząca stanu 
przyjmowanych spraw w zakresie badania uchwał oraz wydawanych opinii przez składy 
orzekające. 

 
2.3. Elementem działalności informacyjnej jest wydawanie Biuletynu Informacyjnego, który 

prenumeruje 105 jednostek (w tym 83 j.s.t., 13 jednostek organizacyjnych j.s.t. oraz 9 
innych podmiotów).  
W 2006 r. wydano 4 numery biuletynu (w tym jeden podwójny) o łącznym nakładzie 810 
egzemplarzy. Pracownicy Izby byli autorami następujących publikacji: 



• Nr 1/2006 „Jawność finansów publicznych” - A. Talik oraz  „Postępowanie przed 
Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych”- 
M. Przybylska, 

• Nr 4/2006 „Omówienie istotnych zmian przepisów prawnych wprowadzonych 
nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o finansach publicznych”- 
K. Stelmaszczyk, J.Uksik, B.Wołczak oraz „Windykacja należności podatkowych 
oraz pozostałych dochodów budżetowych w świetle kontroli przeprowadzonych 
przez RIO w Opolu”- R. Kaleta. 

 
2.4. W ramach bezpośredniego doradztwa i instruktażu w 2006 r. udzielono 24 pisemnych 

odpowiedzi, wyjaśnień i informacji skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego 
a dotyczących sfery ich funkcjonowania nadzorowanej przez rio. Udzielano także 
ustnych konsultacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących problematyki 
gospodarki finansowej samorządów. 
 

2.5. Zebrano, opracowano i przekazano do wskazanych izb - 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 - dane 
w formie i szczegółowości wymaganej do Sprawozdania z działalności rio i wykonania 
budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 r. prezentowanego w Sejmie 
przez KRRIO.  

 
2.6. Prowadzono dostępny w sieci komputerowej Izby rejestr publikacji dotyczących 

finansów publicznych, w którym skatalogowano publikacje zawarte w biuletynach 
informacyjnych regionalnych izb obrachunkowych, „Skarbniku i Finansach 
Publicznych” oraz „Finansach Komunalnych” i udostępniono go również na stronie 
www Izby.  

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

 
II.  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 
 
1. Szkolenia dla pracowników Izby 

 
W 2006 r. pracownicy Izby podnosili swoje kwalifikacje na 6 szkoleniach i seminariach 

zorganizowanych przez instytucje takie jak: RIO w Opolu, WODiP w Opolu, Ergo Consulting 
we Wrocławiu i Centrum Promocji Informatyki w Warszawie. Szkolenia te dotyczyły 
wdrożenia podpisu elektronicznego, gospodarki finansowej j.s.t. pod rządami nowej ustawy o 
finansach publicznych, odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, sprzedaży nieruchomości j.s.t., systemu zarządzania budżetami j.s.t. w 
programie Bestia, nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych a odpowiedzialność osób 
biorących udział w udzielaniu zamówień, problemów technicznych związanych z  
funkcjonowaniem BIP-u. 
Ponadto w 13 szkoleniach organizowanych przez Izbę dla j.s.t. uczestniczyło 26 pracowników 
RIO w Opolu. Dwóch pracowników uczestniczyło w dwóch szkoleniach zorganizowanych 
przez RIO w Poznaniu, dotyczących SQL i Windows Serwer 2003. 

Odbyły się 3 narady dla naczelników Wydziałów Kontroli Gospodarki Finansowej i 2 dla 
Wydziałów Informacji Analiz i Szkoleń. Naczelnicy Wydziałów Kontroli omawiali między 
innymi problemy związane z: prowadzonymi koordynowanymi kontrolami, wyceną 



rezultatów stwierdzonych nieprawidłowości w czasie kontroli, zmiany w programie 
„Nieprawidłowości”, jak również zagadnieniami związanymi ze zmianą przepisów Prawo 
zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych, natomiast naczelnicy WIAS-u 
omawiali zagadnienia dotyczące np. monitorowania sytuacji finansowej j.s.t., kontroli 
sprawozdań budżetowych, klasyfikacji środków pomocowych, zagadnień związanych z 
ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, przekazywania, weryfikacji sprawozdań 
budżetowych w programie Bestia oraz funkcjonowania tego programu oraz spraw związanych 
z przygotowaniem Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i 
wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 r.” dla Sejmu i Senatu. 

Dla członków zespołu redakcyjnego ‘Sprawozdania z działalności regionalnych izb 
obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 r.” 
dla Sejmu i Senatu zorganizowano 2 warsztaty, gdzie omawiano sprawy związane z jego 
przygotowaniem oraz uwagi i sugestie do poszczególnych części raportu. 

Odbyło się również spotkanie dla kierowników biur RIO, na którym omawiano między 
innymi zagadnienia związane ze sprawozdawczością budżetową i finansową Izby, ochroną 
danych osobowych oraz wdrożeniem programu TREZOR. 

W 2 posiedzeniach zespołu ds. koordynacji i rozwoju technologii informatycznych w 
regionalnych izbach obrachunkowych przy KRRIO uczestniczyli dwaj pracownicy Izby. 
Omawiano tam zagadnienia związane z informatyzacją Izb oraz funkcjonowaniem programu 
Bestia.  

W 3 spotkaniach zespołu ds. finansów publicznych przy Ministerstwie Finansów 
uczestniczyła jedna osoba, gdzie wypracowywano wspólne stanowisko w sprawie 
interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych. 

W 2006 roku, Izby w Kielcach i we Wrocławiu, zorganizowały seminaria, w których 
uczestniczyli członkowie Kolegium naszej Izby. Na seminarium w dniach 24-26 maja 2006 r. 
zorganizowanym w Korytnicy omawiane były między innymi zagadnienia związane z: 
ustawą o finansach publicznych, zaciąganiem zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek w 
sytuacji zrównoważonego budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 82 
ustawy o finansach publicznych, wydawaniem opinii w sprawach zaciągania kredytów i 
pożyczek przez związki komunalne, zmianami w sposobie prowadzenia gospodarki 
finansowej j.s.t. i ich jednostek organizacyjnych wynikających z nowej ustawy o finansach 
publicznych. Na seminarium natomiast w dniach 27-29 września 2006 w Szklarskiej Porębie 
omawiano zagadnienia między innymi dotyczące: limitów wydatków wieloletnich w 
planowaniu budżetowym samorządu terytorialnego, uprawnień prawotwórczych gmin w 
podatkach i opłatach lokalnych, budżetów zadaniowych, nowelizacji ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

 
W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2006 r. Izba zorganizowała seminarium, służące wymianie 

doświadczeń w zakresie realizacji zadań i kompetencji w zakresie kontroli nad gospodarką 
finansową. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego Nadrenii-
Palatynatu oraz 10 pracowników Izby.  

 
2. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła 13 szkoleń, w których uczestniczyło 1077 
osób. Szkolenia były kierowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i 
przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz do pracowników 
samorządowych. Wykładowcami na szkoleniach byli uznani w kraju specjaliści w zakresie 
finansów samorządowych oraz pracownicy Izby. 
Wykaz szkoleń i tematów na nich omawianych obejmuje załącznik nr 1. 



3. Zaangażowanie pracowników Izby w szkolenia 
W szkoleniach prowadzonych przez Izbę wykładowcami byli również pracownicy Izby (4 

osoby), które przeprowadziły 3 szkolenia (łącznie 10 godzin). Tematyka dotyczyła: 
nieprawidłowości stwierdzanych w toku kontroli gospodarki finansowej związanych z 
zarządzaniem nieruchomościami, odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, sprawozdawczości budżetowej a także konfiguracji i użytkowania programu do 
sprawozdawczości budżetowej „Bestia”.  
Ponadto na seminarium z udziałem delegacji Trybunału Obrachunkowego Nadrenii-
Palatynatu prelegentami było 5 pracowników Izby. Tematyka dotyczyła między innymi: 
realizacji kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 
systemu podatków lokalnych w Polsce, kontroli dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego, nadzoru RIO nad stanowieniem podatków lokalnych przez samorząd 
terytorialny.  
 
III. OPRACOWANIA ANALITYCZNE 
 

W 2006 roku przygotowano zbiorcze zestawienia danych dotyczących gospodarki 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego w układzie terytorialnym, przy założonej 
strukturze i szczegółowości dochodów i wydatków, pozwalające na sporządzenie 
następujących analiz:  
1. Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego za 2005 r., 
2. Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w latach 

2002-2005, 
3. Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2005 r. „Realizacja budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego”. 
 
IV. DODATKOWE  ZADANIA  WYKONANE  PRZEZ WIAS  W  RAMACH  
      DZIAŁALNOŚCI  INFORMACYJNO - ANALITYCZNEJ 
 

Na wnioski Ministerstwa Finansów, KRRIO,  innych instytucji i potrzeb własnych 
opracowano następujące informacje: 
− materiały dotyczące wyników działalności nadzorczej, szkoleniowej i kontrolnej RIO za 

okres od 27 października 2002 r. do 30 czerwca 2006 r., 
− informację dotyczącą współpracy w zakresie nadzoru nad jednostkami samorządu 

terytorialnego między RIO i Wojewodą Opolskim za okres 2003-2006, 
− materiały dotyczące działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na spotkanie 

z przedstawicielami Izby Kontroli Budżetu Nadrenii - Palatynatu, 
− informację o kwotach, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu 

wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (dla MF), 
− materiały dotyczące wykonania dochodów i wydatków przez jednostki samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego za 2005 r. na zadania oświatowe (dla ZGŚO), 
− informację dotyczącą wysokości dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości od 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w latach 2000 – 2005 na terenie 
województwa opolskiego (dla RIO Białystok), 

− informację o dochodach, wydatkach, należnościach i zobowiązaniach jednostek 
samorządu terytorialnego województwa opolskiego za lata 2004 -2005 (dla NBP), 

− informację dotyczącą dochodów własnych samorządów gmin województwa opolskiego za 
lata 2000 – 2004 (dla Urzędu Marszałkowskiego), 



− informację o wydanych w 2006 r. przez Składy Orzekające opiniach o możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego (dla RIO 
Kielce), 

− materiały dotyczące wykonania budżetów gmin województwa opolskiego w paragrafach 
dotacyjnych dla oświaty w latach 2002-2005 (dla ZGŚO), 

− informację o przypadkach naruszenia przepisów prawa w działalności Związku Unia 
Gmin Powiatu Nyskiego (dla Wojewody Opolskiego). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Załącznik nr 1 
do sprawozdania z 
działalności informacyjno 
szkoleniowej 

Szkolenia dla pracowników samorządowych  

 
A. Szkolenia dla skarbników: 
 
1. Dnia 31 stycznia 2006 r. - 149 osób, miejsce – „Salomon” w Opolu 
tematyka: 
− Księgi rachunkowe budżetu JST oraz samorządowych jednostek budżetowych jako 

podstawa sporządzenia sprawozdań za 2005 rok – wykładowca Lucyna Hanus Członek 
Kolegium RIO we Wrocławiu, 

 
2. Dnia 16-17 lutego 2006 r. - 69 osób, miejsce – Ośrodek „Peters” w Turawie 
tematyka: 
− Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego pod rządami nowej ustawy o 

finansach publicznych - wykładowca Lucyna Hanus Członek Kolegium RIO we 
Wrocławiu, 

− Nieprawidłowości stwierdzane w toku kontroli gospodarki finansowej związane z 
zarządzaniem nieruchomościami - wykładowca Grzegorz Czarnocki  Członek Kolegium 
RIO w Opolu, 

 
3. Dnia 19-20 października 2006 r. -  74 osoby, miejsce -  Ośrodek „Max” w Jarnołtówku 
tematyka: 
− Przepisy wykonawcze w zakresie planu kont - wykładowca Lucyna Hanus Członek 

Kolegium RIO we Wrocławiu, 
− Sprawozdawczość budżetowa - wykładowca Barbara Wołczak starszy specjalista WIAS, 
− Program „Bestia”-  wykładowca Marek Leśko specjalista WIAS, 
 
4. Dnia 24 października 2006 r. - 70 osób, miejsce – „Salomon” w Opolu, 
tematyka: 
− Rozliczanie i kontrola środków unijnych 2006 r. - wykładowca Wojciech Lachiewicz 

Członek Kolegium RIO w Krakowie, 
 
B. Szkolenia dla służb podatkowych 
 
1. Dnia 27 stycznia 2006 r. - 74 osoby, miejsce - Urząd Wojewódzki w Opolu 
tematyka:  
− Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - wykładowca Dorota Sidowska pracownik 

Izby Skarbowej, 
 
2. Dnia 24 marca 2006 r. - 56 osób, miejsce – „Salomon” w Opolu 
tematyka: 
− Ordynacja podatkowa – postępowanie organów podatkowych gmin - wykładowca Hanna 

Kmieciak pracownik samorządowy, 



 
3. Dnia 2 października 2006 r. - 98 osób, miejsce – „Salomon” w Opolu 
tematyka: 
− Podatki komunalne – zasady rachunkowości, sprawozdawczości, procedury podatkowej 

oraz zwrot podatku akcyzowego - wykładowca Hanna Kmieciak pracownik 
samorządowy, 

 
C. Szkolenia dla służb finansowych 
1. Dnia 7 lutego 2006 r. - 63 osoby, miejsce - Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu 
tematyka: 
− Sprzedaż nieruchomości j.s.t. - wykładowca Rafał Pędrak pracownik NIK-u, 
 
2. Dnia 27 marca 2006 r. - 78 osób, miejsce - Urząd Wojewódzki w Opolu 
tematyka: 
− Udzielanie pomocy publicznej zgodnie z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej- 

wykładowca Jacek Partyka pracownik Ministerstwa Finansów, 
 
3. Dnia 8 maja 2006 r. – 47 osób, miejsce - Urząd Wojewódzki w Opolu 
tematyka: 
− Partnerstwo publiczno - prywatne – narzędzie do realizacji zadań publicznych - 

wykładowca Mateusz Pszczyński pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, 
 
4. Dnia 9 maja 2006 r. - 73 osoby, miejsce – „Salomon” w Opolu 
tematyka: 
− Prawo zamówień publicznych - wykładowca Jarosław Jerzykowski specjalista d/s 

zamówień publicznych, 
 
5. Dnia 27 października 2006 r. - 127 osób, miejsce – „Salomon” w Opolu 
tematyka: 
− Przepisy wykonawcze w zakresie planu kont, 
− Nowe sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu 

jednostki, wybrane problemy ewidencyjne) - wykładowca Lucyna Hanus Członek 
Kolegium RIO we Wrocławiu, 

 
6. Dnia 14 listopada  2006 r. -  99 osób, miejsce – „Salomon” w Opolu 
tematyka: 
− Przepisy wykonawcze w zakresie planu kont, 
− Nowe sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu 

jednostki) - wykładowca Lucyna Hanus Członek Kolegium RIO we Wrocławiu. 
 
 
 
 
 
 


