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Załącznik 

do uchwały nr 11/17/2022 

Kolegium RIO w Opolu 

z dnia 22 marca 2022 r. 

 

 

 

Sprawozdanie z Ramowego planu pracy RIO w Opolu na 2021 r.  
 

 

I 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 
 

Opracować Ramowy plan pracy Izby na 2021 r.  

Przedłożyć go na posiedzeniu Kolegium Izby celem uchwalenia. 

WIAS we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych przygotował w terminie plan 

pracy Izby na 2021 rok, w którym określono zadania do zrealizowania dla poszczególnych 

komórek organizacyjnych Izby.  

Ramowy plan pracy na 2021 r. został uchwalony na posiedzeniu Kolegium w dniu 27 stycznia 

2021 r. uchwałą nr 4/15/2021. 

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

wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli.  

Sprawozdanie rozpatrzyć na posiedzeniu Kolegium Izby. 

WIAS we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych przygotował w terminie 

sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2020 rok, w którym przedstawiono  

w sposób syntetyczny realizację zadań przyjętych w planie.  

Sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy zostało rozpatrzone na posiedzeniu Kolegium w 

dniu 31 marca 2021 r. i przyjęte uchwałą nr 9/25/2021. 

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

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. RIO w Opolu opracowano w terminie  

i przedstawiono Kolegium. W sprawozdaniu tym przedstawiono zmiany dokonane w planie 

finansowym Izby, omówiono szczegółowo realizację wydatków bieżących oraz wydatków 

majątkowych. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu RIO w Opolu zostało rozpatrzone na posiedzeniu Kolegium 

w dniu 31 marca 2021 r. i przyjęte uchwałą nr 9/26/2021. 

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

Sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej zostały rozpatrzone na 

posiedzeniu Kolegium w dniu 31 marca 2021 r. i przyjęte uchwałami nr 9/27/2021 i  

nr 9/28/2021. 

5. Sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazać 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 

Roczne Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za 2020 r. zostało sporządzone w 

dniu 25 lutego 2021 r. i przekazane do Prezesa UZP drogą elektroniczną przez stronę portalu UZP 

(Nr dok. ZP-SR/158003-2020). 
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6. Sporządzić sprawozdania budżetowe RIO za okresy sprawozdawcze. 

Sprawozdania budżetowe (miesięczne oraz kwartalne) sporządzane są w formie  

i terminach określonych w rozporządzeniach: Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Ministra Finansów Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych. 

7. Sporządzić sprawozdanie finansowe RIO za 2020 rok. 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat, 

zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa sporządzono zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i przekazano w dniu 31 marca 2021 r. do Departamentu Budżetu 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym dniu również przekazano 

sprawozdanie finansowe za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa  Trezor 

3.0. Sprawozdanie finansowe jednostki zostało zweryfikowane i zatwierdzone przez dysponenta 

wyższego szczebla w dniu 30 czerwca 2021 r. 

8. Zgodnie z przyjętymi procedurami kontroli zarządczej wprowadzonymi zarządzeniem 

Prezesa RIO w Opolu przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez 

wszystkich pracowników. 

Ankietę „Kwestionariusz samooceny systemu kontroli zarządczej” przekazano drogą mailową 

wszystkim pracownikom w dniu 15 stycznia 2021 r. Wypełnione kwestionariusze samooceny 

systemu kontroli zarządczej przekazało 35 pracowników. Na podstawie tych kwestionariuszy 

sporządzono raport, w którym omówiono poszczególne obszary kontroli zarządczej, 

przedstawiono wnioski i przedłożono Prezesowi do zatwierdzenia. Na podstawie dokonanej 

samooceny Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sporządził oświadczenie o stanie 

kontroli zarządczej za 2020 rok, które zostało opublikowane na stronie BIP RIO w Opolu. 

Raport z samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej został przekazany pracownikom 

drogą elektroniczną w dniu 20 kwietnia 2021 r.  

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

zadań wrażliwych, których realizacja obarczona jest ryzykiem. 

Kierownicy komórek organizacyjnych sporządzili w dniu 30 kwietnia 2021 r. wykaz zadań 

wrażliwych. W dokumencie tym wyszczególniono zadania, które zostały zdefiniowane jako 

zadania obarczone ryzykiem. Wyszczególniono czynniki, które mogą mieć wpływ na realizację 

poszczególnych zadań oraz mechanizmy kontroli i reakcję na zdefiniowane ryzyko. Na tej 

podstawie został sporządzony arkusz zarządzania ryzykiem przekraczający dopuszczalny poziom 

akceptowalności w 2021 r.  

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

Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2021 rok zorganizowano 12 narad kierownictwa. Stałymi 

punktami spotkań było przedstawienie: zrealizowanych w okresach pomiędzy poszczególnymi 

naradami i planowanych do realizacji przez wydziały zadań oraz omówienie organizacji pracy 

jednostki. Podczas spotkań omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostki 

oraz konstruowane są wnioski i ustalenia. Każdorazowo z każdej narady sporządzany jest protokół 

zatwierdzany przez Prezesa RIO w Opolu. 

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

ust. 1a Procedur kontroli zarządczej. 

3) W celu dokonania oceny realizacji zadań określonych w rocznym ramowym planie pracy  zgodnie 

z § 9 ust. 1a Procedur kontroli zarządczej wprowadzonych Zarządzeniem Nr 6/2010 Prezesa RIO 
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w Opolu z dnia 10 listopada 2010 r., w dniu 23 listopada 2021 r. zwołana została narada 

kierownictwa RIO, na której dokonano oceny realizacji zadań przyjętych w Ramowym Planie 

Pracy Izby na rok 2021 r. Dokonano także oceny stopnia realizacji wykonania budżetu RIO w 

Opolu w 2021 r. 

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do RIO w Opolu pismo  

w sprawie opracowania planu finansowego na 2021 r. (pismo z dnia 1 lutego 2021 r.  

nr DB-B-0334-21-2/2021). W piśmie tym podano limity kwot na wynagrodzenia osobowe 

pracowników, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. 

Plan ten opiewał na kwotę 4 479 tys. zł w zakresie wydatków i na kwotę 56 tys. zł w zakresie 

dochodów budżetowych. Plan finansowy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2021 rok 

przyjęty został przez kierownika jednostki w dniu 10 lutego 2021 r. Plan finansowy został 

zatwierdzony przez MSWIA w dniu 26 lutego 2021 r. 

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

wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych.  

Realizacja planu finansowego w 2021 roku w zakresie wydatków, zdeterminowana została wciąż 

obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV- 2, wprowadzonym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 

roku. Przepisy powołanego rozporządzenia oraz inne przepisy wykonawcze wprowadziły szereg 

ograniczeń dotyczących funkcjonowania instytucji, przemieszczania się osób itp., co znalazło 

swoje odzwierciedlenie w zrealizowanych wydatkach rzeczowych związanych z prowadzoną 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową działalnością kontrolną i szkoleniową. 

Plan dochodów budżetowych ustalony w łącznej wysokości 56 tys. zł,  na dzień 31 grudnia  

2021 r. zrealizowano na poziomie 178,5% co stanowi kwotę 100 tys. zł. Wyższy poziom realizacji 

wynika przede wszystkim z uzyskanych dochodów z działalności szkoleniowej. Pozostałe 

dochody pozyskane dotyczyły działalności związanej z prowadzeniem postępowań w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rozliczeń z roku 2020.   

Przyjęty pierwotnie na 2021 rok łączny plan wydatków w kwocie 4 479 tys. zł, po nowelizacji 

budżetu państwa w październiku 2021 roku ustalony został w wysokości 4 672 tys. zł. W wyniku 

szeregu zmian w trakcie roku plan wydatków ustalony został ostatecznie w wysokości 4 767 tys. 

zł. Łącznie wydatki zrealizowano w wysokości 4 590,05 tys. zł, co stanowi 96,3% założeń. 

Uwzględniając fakt, że część niezrealizowanych wydatków stanowią wydatki niewygasające 2021 

roku (174,34 tys. zł), to należy przyjąć, że łączny plan wydatków wykonano na poziomie 99,94%.  

Wydatki bieżące ogółem w 2021 r. zostały wykonane w kwocie  4 446,04 tys. zł, co stanowi 

92,2% planu ustalonego w wysokości 4 622,99 tys. zł, natomiast plan wydatków majątkowych 

zrealizowano w łącznej kwocie  144,01 tys. zł, co stanowi 100% założeń. 

Większość zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków dotyczyła wynagrodzeń wraz z 

pochodnymi pracowników Izby. Pozostałe wydatki dotyczyły: utrzymania budynku, w którym 

mieści się siedziba Izby, utrzymania mienia jednostki oraz jego ubezpieczenia, przeglądów 

i napraw urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych.  

Z uwagi na fakt, że wydatki na zakup sprzętu związane z dostosowaniem funkcjonowania 

jednostki do pracy zdalnej zostały poniesione już 2020 roku, w okresie sprawozdawczym 

dokonano wydatków na niezbędne usługi dostępu do platform do webinariów i  wideokonferencji. 

Ponadto dokonywano zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych, a dla przeciwdziałania 

zagrożeniom zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich 

pracowników, podobnie jak w roku ubiegłym zakupiono m.in. środki do dezynfekcji oraz środki 

ochrony osobistej. 
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Wydatki bieżące zrealizowano w następujących kategoriach:  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie wydatki wykonano w wysokości 49,2 tys. zł tj. w 

100% przyjętego planu, 

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne, których plan ustalony w łącznej wysokości 3 657,6 tys. 

zł zostały wykonany w wysokości 3 481,5 tys. zł, co stanowi 95,19% założeń, 

- pozostałe wydatki bieżące, gdzie na przyjęty plan w wysokości 916,2 tys. zł wydatki 

zrealizowano w wysokości 915,4 tys. zł, co stanowi 99,91% założeń. 

W 2021 roku, w wyniku nowelizacji budżetu państwa na 2021 roku w ramach grupy środków na 

wynagrodzenia i pochodne plan wydatków jednostki został zwiększony o 193 tys. zł z 

przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego funduszu motywacyjnego. W ramach przyznanego 

limitu wydatków na wynagrodzenia przyznano jednostce środki w wysokości 162 tys. zł. W 2021 

roku na wynagrodzenia wypłacono łącznie 15,6 tys. zł, a na pochodne od wynagrodzeń 13,6 tys. 

zł. Pozostałe niewykonane wydatki związane z wypłatą dodatkowego funduszu motywacyjnego 

zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Ustanowiony w 

tym trybie limit wydatków w łącznej wysokości 174,34 tys. zł (z czego 146,4 tys. zł dotyczy 

wynagrodzeń) zostanie zrealizowany do końca listopada 2022 roku.     

Wydatki należące do grupy wydatków majątkowych w 2021 r. zostały wykonane 100% planu w 

łącznej kwocie 144,0 tys. zł. W ramach planu jednostka zrealizowała zadania: 

- zakup systemu informatycznego – eNadzór – w wysokości 45, 5 tys. zł. W ramach zadania został 

zakupiony i wdrożony w jednostce system do elektronicznej obsługi uchwał i zarządzeń jst.  

- zakup samochodu służbowego – w wysokości 98, 5 tys. zł. W ramach zadania został zakupiony 

samochód służbowy na potrzeby bieżącej obsługi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Analiza wydatków za 2021 rok wskazuje, iż podstawą wydatkowania środków budżetowych były 

przede wszystkim zadania określone w rocznym ramowym planie pracy oraz inne zadania 

wynikające z obowiązujących ustaw i ich przepisów wykonawczych. Wyposażenie stanowisk  

pracy w niezbędne materiały, dbałość o sprzęt komputerowy i jego wyposażenie, zakup 

fachowych publikacji i literatury, dostęp do oprogramowania prawnego, elektroniczna ekspedycja 

dokumentacji, optymalne wykorzystanie platformy ePUAP oraz fachowa organizacja pracy 

zdalnej pozwoliły na wykonywanie założonych zadań merytorycznych zarówno w działalności 

nadzorczej jak i kontrolnej.  

Realizacja planu wszystkich wydatków przebiegała płynnie, zdeterminowana stale zmieniającymi 

się przepisami w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. Poziom realizacji planu wydatków, po uwzględnieniu wykazu wydatków 

niewygasających jest niższy w odniesieniu do założeń jedynie o 0,06 pkt procentowego. 

14. Uchwalić wnioski do projektu budżetu Izby na 2022 rok. 

Wnioski do projektu budżetu Izby na 2022 r. zostały uchwalone przez Kolegium RIO w Opolu w 

dniu 16 czerwca 2021 r. uchwałą nr 16/39/2021 i zostały przesłane do Przewodniczącego KRRIO. 

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

Przepisy prawne realizowane były na bieżąco przez wszystkich pracowników Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu pod kątem wykonywanych przez nich zadań. W sytuacjach wątpliwych 

i  niejednoznacznych w zakresie stosowania przepisów posiłkowano się opiniami prawnymi 

przygotowanymi przez radców prawnych jednostki. 

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

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu z uwagi na ograniczenia architektoniczne, dąży do 

zapewnienia dostępu alternatywnego (art. 7 ustawy). Wprowadzenie innych rozwiązań (budowa 

windy, nowej klatki schodowej) z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz małą liczbę 

interesantów, którzy bezpośrednio załatwiają sprawy RIO w Opolu będzie nieuzasadnione 
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ekonomicznie. 

Zadania realizowane w 2021 roku: 

− Koordynator ds. dostępności zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia przedstawił kwartalne  

informacje (za I, II, III i IV kwartał 2021 r.) o podejmowanych działaniach z zakresu 

realizowanych zadań, 

− Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w dniu 11 marca 2021 r. zorganizowała spotkanie 

koordynatorów ds. dostępności ze wszystkich Izb. Na naradzie omówiono wprowadzane przez 

Izby działania na rzecz poprawy dostępności, zreferowano problemy i istniejące bariery w 

zapewnieniu dostępności oraz omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem raportu 

o stanie dostępności, 

− w dniu 29 marca 2021 r. złożono raport o stanie dostępności do Ministerstwa Funduszy 

i Polityki Regionalnej, 

− w dniu 21 czerwca 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wspólnie z 

Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu wykonała podjazd z szyn stalowych 

wspomagany siłownikami na schodach przy wejściu do budynku od strony podwórza. 

Wykonanie podjazdu jest formą alternatywnego zapewnienia dostępności z uwagi na 

przeszkody architektoniczne w zapewnieniu pełnej dostępności do pomieszczeń zajmowanych 

przez RIO w Opolu, 

− w grudniu 2021 roku przeprowadzono szkolenie pracownika w zakresie obsługi podjazdu oraz 

pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Opracowano również instrukcję obsługi podjazdu 

dla wózków inwalidzkich. 

W okresie styczeń – grudzień 2021 r. w jednostce nie odnotowano: 

− zgłoszenia przypadku braku możliwości oraz zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy w 

dostępie do budynku przez osobę ze szczególnymi potrzebami, 

− przypadku braku zapewnienia oraz zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy w zakresie 

dostępności cyfrowej przez osobę ze szczególnymi potrzebami, 

− zgłoszenia przypadku braku zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobie ze 

szczególnymi potrzebami, 

− zgłoszenia potrzeby zapewnienia na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwości 

komunikacji za pomocą środków wspierających komunikowanie się. 

W ww. okresie nie wystąpiła również potrzeba zapewnienia dostępności alternatywnej w postaci 

wsparcia innej osoby. Nie wystąpiła potrzeba zapewnienia dostępu alternatywnego w postaci 

wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem najnowszych technologii. 

W powyższym okresie nie wystąpiła potrzeba zapewnienia dostępu alternatywnego w postaci 

zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu oraz nie wystąpiła potrzeba zapewnienia dostępu 

alternatywnego w inny sposób. 

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

archiwalnym i archiwach. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w 2021 roku zrealizowała następujące zadania:  

− przekazano materiały archiwalne z lat 1995 (24 jednostek archiwalnych – teczek) do 

Archiwum Państwowego w Opolu, 

− wystąpiono o zgodę do Archiwum Państwowego w Opolu oraz przeprowadzono brakowanie 

dokumentacji niearchiwalnej przez wyspecjalizowaną firmę, 

− przeprowadzono ekspertyzy dokumentacji niearchiwalnej, dokumentacji kat. BE oraz 

dokumentacji archiwalnej (ekspertyzy przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Opolu 

w dniach: 5 października 2021r. oraz 22 listopada 2021 r.), 

− przekazano do archiwum zakładowego dokumentację podlegającą archiwizacji (Biuro, 

WKGF, WIAS). 
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− po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Opolu, przyjęto do stosowania w jednostce od 

1 stycznia 2022 r. jednolity rzeczowy wykaz akt (Zarządzenie nr 19/2021 Prezesa Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2021 r.). 

Ponadto w dniu 20 lipca 2021 r. została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Opolu 

kontrola archiwum zakładowego. Do grudnia 2021 r. zrealizowano zalecenia pokontrolne.   

18. Zabezpieczać prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego Izby. 

Działania w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju systemu 

informatycznego Izby obejmowały w szczególności: 

− wdrożenie i udoskonalanie pracy zdalnej tj. VPN, pulpit zdalny, wideokonferencje, szkolenia 

online, 

− instalacja i konfiguracja nowego fizycznego serwera wraz z wirtualizacją, 

− instalacja i konfiguracja serwerów Microsoft 2019 Server, 

− instalacje systemu e-Nadzór firmy ABC Pro, 

− administrowanie siecią informatyczną opartą na systemach firmy Microsoft - Windows 2012 

Server oraz Windows 2019 Server, 

− administrowanie serwerami bazy danych MS SQL Server 2012,  MS SQL Server 2012 

Express Edition, MS SQL Server 2019 Express Edition firmy Microsoft, na których 

zainstalowane są m.in. programy księgowe firmy Radix, program kadrowo-płacowy firmy 

Infra, program do sprawozdań budżetowych BeSTi@ firmy Sputnik Software, 

oprogramowanie antywirusowe McAfee firmy Intel oraz system e-Nadzór,  

− utrzymanie i aktualizowanie wszystkich niezbędnych programów działających w Izbie,  

− zarządzanie i zabezpieczenie punktu dostępu pomiędzy siecią prywatną Izby (sieć LAN) a 

siecią publiczną (Internet), 

− aktualizowanie własnych programów napisanych na potrzeby Izby tj. program Uchwały RIO, 

Opinie RIO oraz Kontrole RIO, 

− archiwizację danych znajdujących się na serwerach Windows 2012 Server oraz Windows 2019 

Server , 

− zarządzanie siecią bezprzewodową, 

− zarządzanie mobilną siecią bezprzewodową i internetową GSM stworzoną na potrzeby 

inspektorów kontroli w JST, 

− utrzymanie serwerów wydruku, 

− administrowanie stroną internetową oraz BIP, 

− administrowanie skrzynkami podawczymi ePUAP, 

− zakup i konfigurowanie nowego sprzętu komputerowego, 

− naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego. 

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

Do końca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie wpłynęła żadna petycja. 

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

postępowania administracyjnego. 

W 2021 r. do Izby wpłynęła 1 skarga, która została rozpatrzona  przez Izbę. 

21. Udzielać informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej. 

W 2021 r. Izba udzieliła 17 odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

22. Uzupełnić wakat na stanowisku Członka Kolegium Izby w trybie zgodnym z 

obowiązującymi przepisami prawa.  
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W roku 2021 ogłoszono trzy konkursy na stanowiska Członków Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu: 

− pierwszy na stanowisko pozaetatowego Członka Kolegium Izby w Dzienniku Gazeta Prawna      

w dniu 14 maja 2021 r., 

− drugi na stanowisko etatowego Członka Kolegium Izby w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 

18 czerwca 2021 r., 

− trzeci na pozaetatowego Członka Kolegium Izby w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 30 

sierpnia 2021 r. 

W dniu 21 września 2021 r., na posiedzeniu Kolegium, przedstawiono wyniki konkursu wraz z 

dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego na etatowego członka Kolegium.  

W związku z tym, że w ustawowym terminie nie wpłynęły odwołania od uchwały Komisji 

Konkursowej, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 października  

2021 r. podjęło uchwałę nr 26/57/2021 w sprawie zaopiniowania kandydata na etatowego członka 

Kolegium. Z dniem 01 lutego 2022 r. Prezes Rady Ministrów powołał etatowego członka 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium wyznaczonego na dzień 7 grudnia 2021 r. 

zostało dopuszczonych dwóch kandydatów. W związku z zapobieganiem zagrożeniom 

epidemicznym w jednostce zmianie uległ termin przeprowadzenia konkursu. Nowy termin 

ustalono na dzień 25 stycznia 2022 r. W związku z brakiem pisemnego potwierdzenia 

zawiadomienia kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie, co najmniej na 7 dni przed 

wyznaczoną datą konkursu, który to wymóg wynika z §11 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej, ustalono 

nowy termin przeprowadzenia konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu. Nowy termin ustalono na dzień 15 lutego 2022 r. W dniu 21 lutego 

2022 r., na posiedzeniu Kolegium, przedstawiono wyniki konkursu wraz z dokumentacją 

przebiegu postępowania konkursowego na pozaetatowego członka Kolegium. Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 lutego 2022 r. podjęło uchwałę nr 8/12/2022 

w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium. Wniosek Prezesa 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został przesłany do Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 

marca 2022 r.  

Po powołaniu nowego członka kolegium (pozaetatowego), obsada Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej będzie liczyła łącznie 9 etatów (5 etatowych oraz 4 pozaetatowych), czyli będzie 

zgodna z planowaną liczbą obsady kolegium wskazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb 

obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu 

postępowania. 

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

dyscypliny finansów publicznych w zakresie zapewnienia siedziby, obsługi prawnej i 

administracyjno-technicznej komisji orzekającej oraz rzecznika i jego zastępcy właściwych 

w sprawach tej komisji a także realizować wydatki związane z ich funkcjonowaniem.  

Zadania wynikające z ww. przepisu dotyczące zapewnienia siedziby, obsługi prawnej  

i administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Orzekającej oraz Rzecznika i jego zastępcy 

właściwych w sprawach tej komisji realizowane było na bieżąco. Biuro Izby realizowało wydatki 

związane z działaniem Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych. Do wydatków tych należały m.in. wynagrodzenia oraz materiały biurowe.  
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II 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU 

Badać uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach 

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

rozstrzygnięcia nadzorcze zgodnie z przepisami prawa.  

Do 31 grudnia 2021 r. Kolegium zbadało 6 392 uchwał i zarządzeń organów j.s.t. oraz związków 

komunalnych, w tym m.in: 

1) w sprawie zmiany budżetu – 4 027, 

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – 875,  

3) w sprawie podatków i opłat lokalnych – 361, 

4) w sprawie zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych – 242,  

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej JST – 169, 

6) w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów – 120, 

7) w sprawie WPF – 88, 

8) w sprawie budżetu – 87, 

9) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu – 84, 

10) w sprawie absolutorium – 83, 

11) w sprawie Funduszu Wsparcia – Straż pożarna, Policja – 51, 

12) w sprawie udzielania pożyczek – 38, 

13) w sprawie dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 33, 

14) w sprawie wydatków niewygasających – 26, 

15) w sprawie udzielania dotacji celowej dla innych podmiotów – 18, 

16) w sprawie emitowania obligacji – 14, 

17) w sprawie określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji oraz stawek udzielanych dotacji dla 

jednostek organizacyjnych – 13, 

18) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcie udziałów – 12,  

19) w sprawie funduszu sołeckiego – 8,  

20) w sprawie udzielania poręczeń – 5, 

21) w sprawie procedury uchwalania budżetu – 5, 

22) w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych – 2, 

23) pozostałe – 31. 

 

Wyniki badania uchwał przez Kolegium: 

1) nie stwierdzono naruszenia prawa – 6 339 uchwał (99,17%), 

2) stwierdzono nieistotne naruszenie prawa – 19 uchwał (0,3%), 

3) stwierdzono istotne naruszenie prawa – 2 uchwały (0,03%) 

4) orzeczono o nieważności 32 uchwał  (0,5%):  

− nieważność uchwał w całości – 11, 

− nieważność uchwał w części – 21. 

 

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

terytorialnego do dnia 31 marca 2021 r., ustalić budżet jednostki samorządu terytorialnego 

w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego uchwaliły budżety  

w ustawowym terminie i Izba nie musiała ustalać budżetu dla żadnej jednostki w zakresie zadań 

własnych oraz zadań zleconych. 
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3. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu 

postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do 

tego programu, ustalić budżet jednostki zgodnie z art. 240a ust. 8 ustawy o finansach 

publicznych. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie musiało ustalić budżetu jednostki zgodnie  

z art. 240a ust. 8 ustawy o finansach publicznych w związku z nieopracowaniem przez jednostkę 

samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii 

regionalnej izby obrachunkowej do tego programu. 

4. 
Wydać opinie o programach postępowania naprawczego jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie wydawała opinii  

o programach postępowania naprawczego jednostki samorządu terytorialnego. 

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

burmistrzów i prezydentów miast sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego j.s.t. i objaśnieniami. 

Składy orzekające wydały 83 opinie o sprawozdaniach zarządów powiatów i województwa oraz 

wójtów, burmistrzów i prezydentów z wykonania budżetu za 2020 r., z czego 79 (95,2%) to opinie 

pozytywne, 2 (2,4%) z uwagami oraz 2 (2,4%) z zastrzeżeniami. 

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

1) gminy  69 opinii pozytywnych, 

    1 opinia z zastrzeżeniami, 

2) powiaty     8 opinii pozytywnych, 

    2 opinie z uwagami, 

    1 opinia z zastrzeżeniami, 

3) miasto na prawach powiatu    1 opinia pozytywna, 

4) województwo samorządowe    1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 3 opinie pozytywne i 1 opinię z uwagami o sprawozdaniach z wykonania 

budżetu związków j.s.t. za 2020 r. 

6. 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 absolutorium za 2020 r., z czego 81 (97,6%) opinii 

pozytywnych wydano w sprawie udzielenia absolutorium, a 2 (2,4%) opinie z zastrzeżeniami 

dotyczyły nieudzielenia absolutorium.  

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

1) gminy 68 opinii pozytywnych, 

   2 opinie z zastrzeżeniami 

2) powiaty 11 opinii pozytywnych, 

3) miasto na prawach powiatu   1 opinia pozytywna, 

4) województwo samorządowe   1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 4 opinie pozytywne o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium 

przedłożone przez związki j.s.t. 
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7. Wydać opinie w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium, 

uchwały sejmiku województwa o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium oraz 

uchwałę w sprawie uchwały rady powiatu o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.  

Nie wystąpił przypadek podjęcia przez radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa 

opolskiego uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu. 

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

burmistrzów i prezydentów miast, informacjach o przebiegu wykonania budżetów za I 

półrocze 2021 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r. W tej liczbie mieściło się 79 (95,2%) opinii 

pozytywnych, 1 (1,2%) opinia z uwagami oraz 3 (3,6%) opinie z zastrzeżeniami.  

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

1) gminy 68 opinii pozytywnych, 

   2 opinie z zastrzeżeniami, 

2) powiaty  9 opinii pozytywnych, 

  1 opinia z uwagami, 

  1 opinia z zastrzeżeniami, 

3) miasto na prawach powiatu  1 opinia pozytywna, 

4) województwo samorządowe  1 opinia pozytywna. 

 

Ponadto wydano 4 opinie pozytywne o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2021 r.  przedłożonych przez związki. 

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

burmistrzów i prezydentów miast projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego na 2022 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego na 2022 r. W tej liczbie mieściło się 70 (84,3%) opinii pozytywnych,  

11 (13,3%) opinii z uwagami, 2 (2,4%) opinie z zastrzeżeniami.  

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

1) gminy 58 opinii pozytywnych, 

 10 opinii z uwagami, 

   2 opinie z zastrzeżeniami, 

2) powiaty 10 opinii pozytywnych, 

   1 opinia z uwagami, 

3) miasto na prawach powiatu   1 opinia pozytywna, 

4) województwo samorządowe   1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 5 opinii pozytywnych o projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego na 2022 r. przedłożonych przez związki. 

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

burmistrzów i prezydentów miast projektach uchwał o wieloletnich prognozach 

finansowych.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych 

na 2022 r. W tej liczbie mieściło się 69 (83,1%) opinii pozytywnych, 12 (14,5%) opinii z 

uwagami, 1 (1,2%) opinia z zastrzeżeniami i 1 opinia negatywna (1,2%).  

Wyniki opiniowania w podziale na stopnie j.s.t.: 
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1) gminy 56 opinii pozytywnych, 

 12 opinii z uwagami, 

   1 opinia z zastrzeżeniami, 

  1 opinia negatywna 

2) powiaty 11 opinii pozytywnych, 

  

3) miasto na prawach powiatu  1 opinia pozytywna, 

4) województwo samorządowe  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 5 opinii pozytywnych o projektach uchwał o wieloletnich prognozach 

finansowych. 

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

jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy 

o finansach publicznych, oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez j.s.t., wezwać 

jednostkę do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz 

przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do rio.  

Do 31 grudnia 2021 r. nie wystąpił przypadek wezwania jednostki do opracowania 

i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem 

zaopiniowania do rio, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach 

publicznych oraz w sytuacji zagrożenia realizacji zadań publicznych przez j.s.t. 

12. Wydać opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. 

Składy orzekające wydały 75 (96,2%) opinii pozytywnych oraz 3 (3,8%) opinie z uwagami 

o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Opinii negatywnych nie 

wydano. 

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

1) gminy 62 opinie pozytywne, 

   3 opinie z uwagami, 

2) powiaty 11 opinii pozytywnych, 

3) miasto na prawach powiatu  1 opinia pozytywna, 

4) województwo samorządowe  1 opinia pozytywna. 

Ponadto na podstawie projektów uchwał budżetowych na 2022 r. przedstawionych przez związki  

wydano 2 opinie pozytywne o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. 

13. Wydać opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie uchwały budżetowej.  

Składy orzekające wydały 72 opinie pozytywne (100%) o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie uchwały 

budżetowej na 2021 r.  

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

1) gminy 60 opinii pozytywne, 

2) powiaty 10 opinii pozytywnych, 

3) miasto na prawach powiatu  1 opinia pozytywna, 

4) województwo samorządowe  1 opinia pozytywna. 

Ponadto na podstawie uchwał budżetowych na 2021 r. przedstawionych przez związki wydano 3 

opinie pozytywne o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. 
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14. Wydać opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu 

terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań, na podstawie przyjętej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały 

budżetowej. 

Składy orzekające wydały 79 opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki 

samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań, na podstawie 

przyjętej przez j.s.t. wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2021 r.,  

w tym: 71 (89,9%) opinii pozytywnych, 7 (8,9%) opinii z uwagami, 1 (1,2%) opinia 

z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano.  

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

1) gminy 61 opinii pozytywnych, 

  4 opinie z uwagami, 

  1 opinia z zastrzeżeniami, 

2) powiaty  8 opinii pozytywnych, 

  3 opinie z uwagami, 

3) miasto na prawach powiatu  1 opinia pozytywna, 

4) województwo samorządowe  1 opinia pozytywna. 

  
 

15. Wydawać na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego opinie  

o możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu 

dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

Składy orzekające wydały do końca 2021 r. 44 opinie o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, 

w tym: 40 (90,9%) opinii pozytywnych, 3 (6,8%) opinie z uwagami, 1 (2,3%) opinię  

z zastrzeżeniami,  

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

1) gminy 36 opinii pozytywnych, 

    3 opinie z uwagami, 

2) powiaty   4 opinie pozytywne, 

  1 opinia z zastrzeżeniami. 

Składy orzekające wydały również 6 opinii pozytywnych o możliwości wykupu papierów 

wartościowych przez j.s.t.  

Wyniki opiniowania w podziale 

na stopnie j.s.t.: 

1) gminy 

 

 

  4 opinie pozytywne, 

2) powiaty   2 opinie pozytywne. 

 

Składy Orzekające nie wydały żadnej opinii o możliwości spłaty przez j.s.t. innych tytułów 

dłużnych. 

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

finansach publicznych, o dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne polecenie 

przewodniczącego zarządu j.s.t. 

Do 31 grudnia 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie wpłynęło żadne 

powiadomienie o dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika. 
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17. Rozpatrywać odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach 

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

Do dnia 31 grudnia 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło 1 odwołanie 

(Radnego Gminy Domaszowice) od opinii wydanej przez skład orzekający nt. informacji o 

przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r., które zostało przez Kolegium odrzucone z 

przyczyn formalnych. 

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

określonych w art. 13 pkt 1, 8,10, 12 i 13 ustawy o rio. 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło 1 odwołanie 

(Grupy 4 Radnych Gminy Kietrz) od opinii wydanej przez skład orzekający nt. opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej o nieudzielanie absolutorium za 2020 r., które zostało przez Kolegium 

odrzucone z przyczyn formalnych. 

19. Rozpatrywać zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, zgodnie 

z art. 25 b ustawy o rio. 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Kolegium RIO w Opolu rozpatrzyło 3 zastrzeżenia (Prezydenta Miasta 

Kędzierzyn-Koźle, Wójta Gminy Domaszowice, Prezydenta Miasta Opola) wniesione do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Kolegium RIO w Opolu postanowiło: 

1) oddalić zastrzeżenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do wniosku zawartego w 

wystąpieniu pokontrolnych, 

2) - uwzględnić zastrzeżenie Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 1d zawartego w 

wystąpieniu pokontrolnym w części dotyczącej sformułowania „prawidłowych metod       

inwentaryzacji należności”,  

- oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 1d zawartego  

w wystąpieniu pokontrolnym, z wyłączeniem części wskazanej w pkt 1 uchwały Kolegium, 

- oddalić zastrzeżenia Wójta Gminy Domaszowice do wniosku nr 8 zawartego w wystąpieniu 

pokontrolnym, 

3) oddalić w całości zastrzeżenia Prezydenta Miasta Opola do wniosków pokontrolnych     

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 

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

publicznych o negatywnych opiniach wydanych przez składy orzekające w sprawach 

określonych w art. 13 pkt 5 ustawy o rio.  

Opiniując sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. składy orzekające nie wydały żadnej 

opinii negatywnej, w związku z czym, nie wystosowano przedmiotowych powiadomień do 

wojewody oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

21. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia wykonywania ustawowych zadań przez nadzorowane 

j.s.t., inicjować sporządzanie raportów o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Do dnia 31 grudnia 2021 r. Izba nie stwierdziła zagrożeń wykonania ustawowych zadań przez 

nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego, w związku z tym, nie sporządzano raportu 

o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego. 

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

Edytora Aktów Prawnych XML, w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 
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Do dnia 31 grudnia 2021 r. przekazano do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa 

Opolskiego 21 uchwał Kolegium w tym: 

1) w sprawie zasad przyznawania dotacji – ochrona środowiska – 6 

2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za odpady komunalne – 3 

3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne – 3 

4)  w sprawie podatku od nieruchomości – 2 

5)  w sprawie zmian budżetu – 2 

6) w sprawie ustalenia stawki opłaty za odpady komunalne – 2 

7) w sprawie opłaty od posiadania psów – 1 

8) w sprawie opłaty targowej – 1 

9)  w sprawie określenia terminu uiszczenia opłaty za odpady komunalne – 1 

III 

 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE KONTROLI 

 

Opracować plan kontroli na 2021 r. 

Plan kontroli na 2021 r. został opracowany, a następnie przedłożony do zatwierdzenia Kolegium 

RIO na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2021 r. Plan kontroli spełniał wymogi 

art. 7 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, który nakłada na izby obowiązek 

przeprowadzania co najmniej raz na 4 lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego. W planie przewidziano realizację 19 kontroli 

kompleksowych i 7 kontroli problemowych realizowanych w ramach kontroli koordynowanych, 

w tym: 5 na temat: „Przeznaczenie dochodów z opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i 

przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe” oraz 2 na temat: 

„Dochody z mienia Skarbu Państwa”. Plan kontroli został następnie zmieniony uchwałą Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 31/66/2021 z dnia 24 listopada 2021 r., zgodnie z 

którą do wykazu kontroli kompleksowych została dodana Gmina Zębowice, ponieważ sprawna 

realizacja planu kontroli kompleksowych umożliwiła wygospodarowanie czasu na 

przeprowadzenie dodatkowej kontroli takiego rodzaju w 2021 roku. Poza tym z planu kontroli 

zostały wykreślone wcześniej zaplanowane dwie kontrole problemowe na temat: „Dochody z 

mienia skarbu państwa”, ponieważ kontrole te zostały zrealizowane w trakcie kontroli 

kompleksowych, co było korzystne ze względów organizacyjnych. 

2. Realizować zadania kontrolne zgodnie z planem kontroli na 2021 r. uchwalonym przez 

Kolegium. 

Zadania kontrolne realizowano zgodnie z planem kontroli przyjętym przez Kolegium RIO 

uchwałą nr 4/15/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., zmienionym następnie uchwałą nr 31/66/2021 z 

dnia 24 listopada 2021 r., w którym przewidziano realizację 20 kontroli kompleksowych i 5 

kontroli problemowych. W 2021 roku podjęto wszystkie kontrole kompleksowe przewidziane w 

planie kontroli. Do dnia 31 grudnia 2021 r. zakończono realizację 17 kontroli kompleksowych. W 

toku realizacji pozostawały 3 kontrole kompleksowe rozpoczęte w II półroczu tego roku w 

gminach: Lubrza i Zębowice oraz w Powiecie Opolskim. 

W 2021 roku zrealizowano 6 kontroli problemowych, w tym 5 zostało zrealizowanych w ramach 

kontroli koordynowanej na temat: „Przeznaczenie dochodów z opłat za wyżywienie pobranych od 

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

następujących jednostkach: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Publiczne Przedszkole Nr 

2 w Praszce, Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Kałkowie. Jedna 

kontrola problemowa została zrealizowana w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Krapkowicach.  

Kontrola koordynowana na temat: „Dochody z mienia Skarbu Państwa” została zrealizowana w 
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trakcie kontroli kompleksowych przeprowadzonych w Mieście Opolu i Powiecie Krapkowickim. 

3. Realizować kontrole koordynowane zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli 

KRRIO.  

Zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 8 maja 

2020 r., w 2021 roku zostały zrealizowane dwie kontrole koordynowane: w zakresie 

przeznaczenia dochodów z opłat za wyżywienie pobranych od uczniów  

i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, którą koordynowała 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku oraz w zakresie dochodów z mienia Skarbu 

Państwa, którą koordynowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Kontrole te były 

realizowane zgodnie z programami kontroli opracowanymi przez wymienione Izby. W ramach 

kontroli koordynowanej na temat: „Przeznaczenie dochodów z opłat za wyżywienie pobranych od 

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

zrealizowanych 6 kontroli w następujących jednostkach: Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Dąbrowie, Publiczne Przedszkole Nr 2 w Praszce, Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne 

Przedszkole w Kałkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach. W ramach kontroli 

koordynowanej na temat: „Dochody z mienia Skarbu Państwa” zostały zrealizowane 2 kontrole w 

następujących jednostkach: Mieście Opolu i Powiecie Krapkowickim. 

Ponadto w 2021 r. w trakcie kontroli kompleksowych realizowano dwie tzw. minikontrole 

koordynowane dotyczące: funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu 

terytorialnego w latach 2019-2020 oraz prawidłowości ponoszenia wydatków związanych z 

obsługą prawną przez jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Realizować kontrole doraźne i sprawdzające wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie  

z dyspozycją Prezesa Izby. 

W 2021 r. podjęto 24 kontrole doraźne, z czego 22 zostało zakończonych w 2021 r., w 

następujących jednostkach: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku, Biuro Obsługi 

Szkół Samorządowych w Białej, Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Gmina 

Pakosławice, Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. w Prószkowie, Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie, 

Gminny Zarząd Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich, Łubniański Ośrodek Kultury w 

Łubnianach, Miasto i Gmina Wołczyn, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, Miejski 

Zarząd Dróg w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Grodkowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach, Przedszkole nr 4 w 

Namysłowie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim, Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Rudnikach, Szkoła Podstawowa w Kamienniku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Prószkowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. W przypadku jednej kontroli 

doraźnej (w Gminie Skarbimierz) odstąpiono od czynności kontrolnych, ponieważ badane 

zagadnienie kontrolne było przedmiotem kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. W toku 

realizacji pozostawały 2 kontrole (w Nyskim Domu Kultury w Nysie i w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Opolu). 

W 2021 r. zrealizowano 2 kontrole sprawdzające w gminach: Jemielnica i Tułowice. 

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

zakończeniu kontroli.  

Po kontrolach przeprowadzonych w 2021 roku zorganizowano 31 narad pokontrolnych, z tego 15 

po zakończeniu kontroli kompleksowych, 12 po zakończeniu kontroli doraźnych, 3 po 

zakończeniu kontroli problemowych i 1 po zakończeniu kontroli sprawdzającej. W naradach 

pokontrolnych uczestniczyli kierownicy jednostek kontrolowanych i ich zastępcy, członkowie 
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zarządu, skarbnicy, sekretarze, kierownicy wydziałów, koordynatorzy, główni księgowi, 

pracownicy kontrolowanych wydziałów. 

6. Sporządzić sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2020 r. 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2020 rok zostało sporządzone i przekazane Kolegium 

Izby z zachowaniem terminu określonego w planie pracy. 

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

kontrolowanych jednostek. 

Na podstawie wyników kontroli wszczętych w 2021 r. do kontrolowanych jednostek skierowano 

(do dnia 18.03.2022 r.) 49 wystąpień pokontrolnych zawierających 124 wnioski do realizacji. Z 

uwagi na brak wyczerpujących informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych, (do dnia 

18.03.2022 r.) do kierowników 5 kontrolowanych jednostek skierowano stosowne pisma o 

uzupełnienie przedmiotowych informacji lub o poinformowanie o zakończeniu realizacji 

wniosków pokontrolnych. 

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

dyscypliny finansów publicznych. 

Do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w 2021 r. skierowano 13 zawiadomień o 

naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, zawierających wskazanie 21 czynów naruszających 

dyscyplinę finansów publicznych. 

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

utrzymywaniu się stanu niezgodności z prawem. 

W 2021 r. skierowano jedno zawiadomienie do Wojewody Opolskiego o niewykonaniu wniosku 

pokontrolnego i utrzymywaniu się stanu niezgodności z prawem dotyczące Miasta Kędzierzyn-

Koźle. 

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

omawiania wyników kontroli i wymiany doświadczeń. 

W 2021 r. zorganizowano 3 narady robocze w dniach 12 marca, 11 czerwca i 20 grudnia. 

11. Sporządzać i okresowo przedstawiać na naradach roboczych inspektorom kontroli analizę 

orzeczeń Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, odnoszących się do naruszeń prawa stwierdzanych podczas kontroli, celem 

doskonalenia treści sporządzanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych. 

Orzeczenia Regionalnej 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 omówione podczas narad przeprowadzonych 

w dniach 12 marca 2021 r. i 11 czerwca 2021 r. 

12. Analizować nieprawidłowości stwierdzone w trakcie prowadzonych kontroli pod kątem 

wystąpienia przesłanek uzasadniających skierowanie wniosku do Kolegium RIO o 

sporządzenie raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki. 

Analiza nieprawidłowości pod kątem wystąpienia przesłanek uzasadniających skierowanie 

wniosku do Kolegium RIO o sporządzenie raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki jest 

prowadzona na bieżąco i dokumentowana stosownymi adnotacjami dołączanymi do sprawozdań z 

przeprowadzonych kontroli. Na podstawie wyników kontroli zrealizowanych w 2021 r. nie 

stwierdzono przesłanek do skierowania wniosku o sporządzenie raportu. 
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13. Kontrolować pod względem rachunkowym i formalnym: 

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

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

28NWS 

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

- korekty sprawozdań. 

Łącznie w 2021 r. skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym  

2 707 sprawozdań, w tym: 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S miesięczne za grudzień 2020 r. (174 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S miesięczne za styczeń 2020 r. (174 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-ST, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-30S, Rb-

34S z wykonania budżetów j.s.t. za 2020 r. (715 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S  

z wykonania budżetów j.s.t. za I kwartał 2021 r. (497 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S  

z wykonania budżetów j.s.t. za II kwartał 2020 r. (497 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S 

z wykonania budżetów j.s.t. za III kwartał 2020 r. (476 szt.) 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S miesięczne za listopad 2021 r. (174 szt.). 

W wyniku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości, jednostki składające sprawozdania 

sporządziły łącznie 721 korekt sprawozdań. Błędy w sprawozdaniach dotyczyły m.in. 

nieprawidłowego wskazania źródeł pokrycia deficytu budżetowego w danych uzupełniających do 

sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego, nieprawidłowego ujęcia 

w tym sprawozdaniu po stronie wykonania kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

nieprawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych 

aktywów finansowych tj. w złych kolumnach, nieprawidłowych wielkościach; nieprawidłowego 

wypełnienia danych w sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji w zakresie nowej części C3, niezgodności danych wykazywanych przez j.s.t. pomiędzy 

poszczególnymi sprawozdaniami, braku bilansowania się wierszy w sprawozdaniu  

o dochodach j.s.t, nieprawidłowego ujęcia wydatków w sprawozdaniu Rb-28S. 

Ponadto w 2021 r. skompletowano łącznie 332 sprawozdania Rb-27ZZ (za IV kwartał 2020 r. oraz 

za I, II, III kwartał 2021 r.) i 1 814 sprawozdań Rb-50 o dotacjach i wydatkach za powyższe 

okresy sprawozdawcze. Do tych sprawozdań sporządzono łącznie 184 korekty. 

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

terminowości sprawozdawania, składać zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych. 

Do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych  do 31 grudnia 2021 roku nie skierowano 

żadnego zawiadomienia o nieterminowym przekazaniu sprawozdań do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Rzecznik 

IV 
1. 

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

budżetów gmin, powiatów, miasta na prawach powiatu i województwa samorządowego za 

2020 r. 

W terminie wynikającym z ramowego planu pracy po zmianach tj. do 31 lipca 2021 r. została 

opracowana analiza dotycząca realizacji budżetów: gmin, powiatów, miasta na prawach powiatu i 

województwa samorządowego, którą zamieszczono na stronie internetowej Izby. 
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2. Sporządzać zestawienia zbiorcze z wykonania budżetu w rozbiciu na poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego województwa opolskiego. 

Po zakończeniu każdego kwartału, Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń sporządzał i zamieszczał 

na stronie BIP Izby w zakładce „Wykonanie budżetów j.s.t.” zestawienie zbiorcze z wykonania 

budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z województwa opolskiego. W 

informacji prezentowane były podstawowe dane z budżetów, takie jak: plan i wykonanie 

dochodów ogółem (w tym z podziałem na bieżące i majątkowe oraz na dochody własne, dotacje i 

subwencje), plan i wykonanie wydatków ogółem (w tym z podziałem na bieżące i majątkowe), 

plan i wykonanie wydatków z podziałem na poszczególne działy, źródła przychodów i 

rozchodów, stan zobowiązań. 

3. Sporządzić analizę dotyczącą wykonania budżetów województw samorządowych - jako 

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

2020 r.” dla Sejmu. 

Prace nad analizą zostały zakończone w terminie. Analiza została przekazana do Przewodniczącej 

Komisji Analiz Budżetowych KR RIO. Do opracowania posłużyły zarówno materiały statystyczne jak 

i sprawozdania opisowe zebrane ze wszystkich województw samorządowych. Analiza stanowiła 

rozdział „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 

jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.”, które zostało przedłożone w Sejmie i Senacie. 

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

jednostek samorządu terytorialnego pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących 

wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia raportu o 

stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

Po zakończeniu roku w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń dokonano analizy sprawozdań 

jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. Omówiono w niej przyjęte kryteria służące do 

oceny poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, pod kątem wystąpienia problemów w 

prowadzonej przez jednostki gospodarce finansowej oraz sformułowano wnioski dotyczące 

monitoringu kilku jednostek z uwagi na możliwość wystąpienia  w nich trudności z realizacją 

nałożonych zadań .  

Opracowanie zamieszczono na stronie internetowej Izby. 

5. Sporządzić wykaz jednostek samorządu terytorialnego o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

zagrożeń w gospodarce finansowej za 2020 r. z uwzględnieniem art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

Sporządzono wykaz jednostek samorządu terytorialnego o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

zagrożeń w gospodarce finansowej za 2020 r. W sporządzonym wykazie znalazło się  

5 jednostek samorządu terytorialnego (4 gminy, 1 powiat), w których ryzyko wystąpienia 

zagrożeń w gospodarce finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. było zwiększone. W opracowaniu 

uwzględniono spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych przez j.s.t. 

województwa opolskiego w 2020 r. 

Opracowanie zamieszczono na stronie internetowej Izby. 

6. Sporządzać kwartalny, na podstawie złożonych sprawozdań Rb-Z, wykaz stanu zadłużenia 

j.s.t. dostępny dla pracowników Izby. 

Na podstawie składanych sprawozdań Rb-Z sporządzano wykaz stanu zadłużenia j.s.t. za 

poszczególne okresy sprawozdawcze i zamieszczano go w sieci komputerowej. Informację  

o sporządzeniu wykazu przekazywano drogą mailową członkom Kolegium, naczelnikom 

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

w zakresie danych dotyczących zagrożonych kredytów i pożyczek będących aktywami j.s.t. i 

przekazać te dane do GUS. 

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2021 r. – badanie 1.65.20 

Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych, Regionalna Izba 

Obrachunkowa dokonała weryfikacji dokumentów będących w jej posiadaniu i stwierdziła, że na 

koniec 2020 r. nie wystąpiły takie przypadki. Informacja ta została przekazana do Głównego 

Urzędu Statystycznego Departamentu Rachunków Narodowych w dwóch terminach z uwagi na 

przesunięcie terminu sporządzenia bilansów z wykonania budżetów za 2020 r. przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

8. Sporządzić roczną informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego i przekazać do Ministerstwa Zdrowia. 

Przekazano w terminie, wynikającą z ustawy o zdrowiu publicznym oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego za 2020 rok. 

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

kultury, funduszy celowych posiadających osobowość prawną, samorządowych osób 

prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dla których jednostka samorządu 

terytorialnego jest organem założycielskim lub nadzorującym i przekazywać je do GUS. 

Na podstawie sprawozdań otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego, sporządzanych w 

oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 

2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych, sporządzono kwartalne sprawozdania zbiorcze. Sprawozdania zbiorcze zostały 

przekazane w terminie do Głównego Urzędu Statystycznego, w formie elektronicznej z 

wykorzystaniem platformy ePUAP. Korekty sprawozdań sporządzano terminowo do 5 dnia 

następnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymano korekty i przekazywano do Głównego 

Urzędu Statystycznego elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 

10. Przekazywać do Ministerstwa Finansów roczne sprawozdania jednostek samorządu 

terytorialnego o zaległych należnościach przedsiębiorców z tyt. świadczeń na rzecz sektora 

finansów publicznych.  

Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego, przekazano w formie 

elektronicznej do Ministerstwa Finansów (w okresie od 25 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r.) 84 

roczne sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz 

sektora finansów publicznych. 

11. Przyjmować sprawozdania złożone przez jednostki samorządu terytorialnego z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Zbiorcze dane przekazać do KRRIO. 

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela WIAS zebrał w terminie ze wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. Zbiorcze dane ze sprawozdań zostały przesłane do KRRIO. 

12. Przekazywać do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego: 

- projekty wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami opinii, 

- wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-01-2010&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-01-2010&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-01-2010&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-01-2010&qplikid=2#P2A6
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W terminach określonych w rozporządzeniu Izba przesyłała do Ministerstwa Finansów projekty 

wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami opiniowania oraz wieloletnie prognozy 

finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych. 

13. Przekazywać do Ministerstwa  Finansów otrzymane od organów podatkowych 

sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania 

podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego z dnia 20 

grudnia 2017 r. Izba została zobligowana do realizacji zadania tj. zebrania i przekazania do 

Ministerstwa Finansów sprawozdań SP-1 (odrębnie części „A” i „B”). Łącznie w 2021 r. zebrano i 

przekazano do Ministerstwa Finansów 140 sprawozdań SP-1 tj. 69 dotyczących części „A” i 71 

dotyczących części „B”. Ponadto przesłano 8 korekt. 

14. Przyjmować łączne sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego. 

Jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego przesłały w terminie do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  łączne sprawozdania finansowe  za 2020 r. w wersji elektronicznej 

w aplikacji BeSTi@. 

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

Ministerstwa Finansów.  

Jednostki samorządu terytorialnego sporządziły w terminie skonsolidowane bilanse za 2020 r., 

które zostały przekazane w terminie w wersji elektronicznej do Ministerstwa Finansów.   

V 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA I INFORMACJI 

 
Sporządzić sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2020 r. 

Sporządzono sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2020 rok  

i przedstawiono je na posiedzeniu Kolegium w dniu 31 marca 2021 r. Sprawozdanie zostało 

przyjęte przez Kolegium uchwałą nr 9/28/2021.  

2. Podejmować przedsięwzięcia szkoleniowe adresowane do podmiotów nadzorowanych i 

kontrolowanych.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zorganizowała w 2021 roku 5 szkoleń dla pracowników 

jednostek samorządu terytorialnego, z czego 3 szkolenia przeprowadzono w formie on-line. 

W szkoleniach wzięło udział łącznie 312 osób z j.s.t.: 

− Dla skarbników i głównych księgowych zorganizowano – 4 szkolenia i wzięło w nich udział 

łącznie 258 osób.  

Jedno szkolenie w dwóch turach dotyczyło tematyki związanej z zamknięciem ksiąg 

rachunkowych i sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2020 r.(on-line), a drugie 

przeprowadzone z uwagi na pandemię w dwóch turach (w Prószkowie) dotyczyło uchwalania 

budżetów i wieloletniej prognozy finansowej na 2022 r. 

Szkolenie z zakresu zamknięcia roku prowadził specjalista z tego zakresu, a szkolenie  

z uchwalania budżetu przeprowadzili pracownicy RIO w Opolu. 

− Dla osób uczestniczących w procesie zamówień publicznych w j.s.t.  – 1 szkolenie, wzięło w 

nim udział 54 osoby. 

Szkolenie dotyczyło nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i było przeprowadzone w 

formie webinarium przez specjalistę z zakresu zamówień publicznych. 
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3. Opracowywać i zamieszczać w witrynie internetowej Izby zbiorcze informacje o wynikach 

działalności nadzorczej, opiniodawczej, analitycznej i kontrolnej RIO. 

Na stronie internetowej Izby publikowane są na bieżąco między innymi: materiały dotyczące 

działalności nadzorczej (zestawienia podjętych uchwał przez Kolegium, opracowania dotyczące 

wyników nadzoru), opiniodawczej (opracowania dotyczące wyników opiniowania), analitycznej 

(sporządzone analizy) oraz działalności kontrolnej (wykaz aktualnie prowadzonych kontroli, 

informacje o skierowanych wystąpieniach pokontrolnych). Zamieszczane są również informacje 

dotyczące budżetu j.s.t., sprawozdawczości budżetowej, podatków i opłat lokalnych, pomocy 

publicznej, zmian przepisów prawnych, wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów oraz 

innych urzędów. W 2021 roku odnotowano ponad 117 tys. odsłon strony www.rio.opole.pl 

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

aktualizować.  

Izba prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.rio.opole.pl, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Strona zawiera aktualizowane na bieżąco informacje 

dotyczące m.in.: uchwał Kolegium RIO, uchwał składów orzekających, stanu przyjmowanych 

spraw w zakresie działalności nadzorczej i opiniodawczej, dokumentacji kontroli zakończonych 

czynnościami pokontrolnymi, wystąpień pokontrolnych oraz ofert pracy. Ponadto na stronie BIP 

Izby zawarte są informacje dotyczące: wykazu jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 

objętych nadzorem Izby, raportów z art. 10a ustawy o rio, wyjaśnień udzielonych zgodnie z art. 13 

pkt 11 ustawy o rio, wartości majątku Izby, informacji o petycjach. Z uwagi na przepisy dotyczące 

unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych na stronie BIP są zakładki 

zawierające klauzule informacyjne dla petenta/strony/pełnomocnika oraz informacyjna dla 

monitoringu wizyjnego. Odrębnie zamieszczone są klauzule dotyczące strony/ pełnomocnika/ 

świadka dla Regionalnej Komisji Orzekającej oraz dla Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych. 

W zakładce Sprawozdania finansowe opublikowane są Sprawozdania finansowe Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu, a w zakładce Wykonanie budżetów j.s.t. zamieszczane są kwartalne 

wyniki wykonania budżetów j.s.t. W 2021 r. na stronie BIP Izby dodano zakładkę Porządki obrad 

posiedzenia Kolegium, na której zamieszane są na bieżąco pliki z informacją o porządkach obrad 

posiedzeń Kolegium RIO w Opolu. 

W 2021 roku odnotowano ponad 52 tys. odsłon strony www.bip.rio.opole.pl. 

5. Zamieszczać na stronach BIP dokumentację z przebiegu kontroli. 

Na stronie BIP Izby zamieszczana jest dokumentacja z przebiegu kontroli oraz wystąpienia 

pokontrolne przekazane przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej. 

6. Sporządzić informacje dotyczące działalności Izby dla potrzeb Sprawozdania KR RIO dla 

Sejmu za 2020 r.  

W wyznaczonych terminach przekazano stosowne materiały dla Izb opracowujących 

poszczególne części Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych z wykonania 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. Informacje zawierały dane 

statystyczne oraz rozbudowaną część opisową. Dotyczyły one wszystkich aspektów działalności 

Izby. 

 

 

 

http://www.rio.opole.pl/
http://www.bip.rio.opole.pl/
http://www.bip.rio.opole.pl/
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7. Udzielać wyjaśnień w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w 

sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. 

W 2021 r. udzielono 12 wyjaśnień w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 cyt. ustawy w 

sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Udzielano także licznych 

konsultacji telefonicznych w zakresie stosowania przepisów dotyczących problematyki 

gospodarki finansowej samorządów. 
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