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Załącznik  

do uchwały nr 11/20/2022 

Kolegium RIO w Opolu  

z dnia 22 marca 2022 r.  

 

Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2021 rok  

 

I. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA IZBY 

1. Działalność informacyjna związana z obsługą organów Izby  

1.1. Wydział Informacji Analiz i Szkoleń w 2021 roku w zakresie obsługi organów Izby 

wykonał następujące prace:  

W prowadzonych przez WIAS arkuszach programu Excel dla poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego odnotowywano dane z uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego i ich zmian. Wprowadzano do nich ogólne wielkości dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów, a także rejestrowano wielkości rezerwy ogólnej i celowej. 

Dochody i wydatki były wprowadzane również w rozbiciu na bieżące i majątkowe,  

a przychody i rozchody w rozbiciu na poszczególne źródła. Do arkuszy tych wprowadzono 

również wielkości nadwyżek budżetowych i wolnych środków wyliczone na podstawie 

Bilansów z wykonania budżetu oraz dołączano zeskanowane treści uchwał w sprawie 

uchwalenia budżetu. 

Dane rejestrowane w arkuszach dotyczyły zmian wprowadzanych uchwałami rad i zarządów 

jednostek samorządu terytorialnego (i odpowiednio związków) oraz zarządzeniami wójtów, 

burmistrzów i prezydentów. 

Pliki arkuszy kalkulacyjnych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 

zawierały także dane z wieloletnich prognoz finansowych. Na bieżąco porównywano 

zgodność danych z wieloletnich prognoz finansowych z wielkościami dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów ujętych w budżetach. Ewidencjonowano na bieżąco 

dane dotyczące wielkości deficytu oraz źródeł jego pokrycia, jak również informacje o 

spełnieniu w 2021 r. wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

W odrębnych plikach programu Excel dodatkowo rejestrowano dla poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego informacje wynikające z podjętych uchwał i zarządzeń 

dotyczących zaciągania zobowiązań, udzielania pożyczek i udzielania poręczeń, w tym m.in. 

dotyczące kwoty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i lat spłaty rat kapitałowych. 

Informacje zamieszczone w prowadzonych arkuszach wykorzystywane były przez Kolegium 

Izby w badaniu uchwał zmieniających budżety, zmieniających wieloletnie prognozy 

finansowe i badaniu uchwał dotyczących zaciągania długu oraz przez składy orzekające do 

wydawanych opinii. 

1.2. W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) w 2021 r. większość korespondencji  

z jednostek samorządu terytorialnego do Izby była wnoszona elektronicznie za 

pośrednictwem platformy ePUAP. W związku z tym w Wydziale dostosowano obieg 

dokumentów elektronicznych do dotychczas obowiązującego. Wszystkie otrzymane 

uchwały i zarządzenia j.s.t., sprawozdania opisowe z wykonania budżetu, wnioski komisji 
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rewizyjnych, informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz projekty 

budżetów i wieloletnich prognoz finansowych na 2022 r. otrzymane w formie elektronicznej 

były zapisywane w sieci Izbowej. Dodatkowo dokumenty elektroniczne były przekazywane 

Członkom Kolegium na ich adresy e-mail. 

W 2021 r. korespondencja wychodząca z Izby, ze względu na pandemię koronawirusa, 

również była korespondencją elektroniczną i odbywała się za pośrednictwem platformy  

e-PUAP. Członkowie Kolegium przekazywali do Wydziału dokumenty w postaci 

elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym.  

 

1.3. Sporządzano syntetyczne informacje, na podstawie sprawozdawczości budżetowej jednostek 

samorządu terytorialnego, dotyczące podstawowych wielkości budżetu oraz weryfikowano 

te dane z danymi zawartymi w prowadzonym rejestrze dotyczącym ogólnych wielkości 

budżetów. Materiały te przygotowano za 2020 r. i za I półrocze 2021 r. na potrzeby składów 

orzekających, wydających opinie o wykonaniu budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz o informacjach o przebiegu wykonania budżetów.  

1.4. Sporządzono dla każdej j.s.t. zestawienie zawierające wybrane informacje z projektu 

wieloletniej prognozy finansowej na 2022 r. i z projektu budżetu. Te informacje były 

wykorzystywane przez składy orzekające w działalności opiniodawczej. 

Ponadto w sieci Izbowej zamieszczano zbiorcze informacje z uchwał i zarządzeń w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu art. 243 ustawy o finansach 

publicznych w latach 2021-2028 oraz dotyczące analizy danych zawartych w WPF. 

1.5. Zebrano od wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i związków dane o stanie 

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

wyemitowanych obligacji oraz z innych umów o podobnym charakterze, mogących mieć 

wpływ na poziom długu j.s.t., na dzień 31 grudnia 2020 r. i 30 czerwca 2021 r. Informacje 

zweryfikowano z danymi ze sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz udostępniano inspektorom 

kontroli w celu weryfikacji zadłużenia w kontrolowanej jednostce.  

Elementem danych o zobowiązaniach były informacje o zawartych przez j.s.t. umowach 

wsparcia. Informacje te wykorzystywano w działalności opiniodawczej. 

1.6. Po przekazaniu danych ze sprawozdań kwartalnych do Ministerstwa Finansów, w sieci 

komputerowej Izby zamieszczano informacje o stanie zobowiązań poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego. 

Ponadto co kwartał zamieszczono na stronie BIP Izby w zakładce „Wykonanie budżetów 

j.s.t.” zbiorcze zestawienia z wykonania budżetów poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego.  

W sieci komputerowej Izby zamieszczono również arkusze sprawdzające kwartalnie 

poprawność kwot należności i zobowiązań j.s.t. 

1.7. Przygotowano i zamieszczono na stronie internetowej Izby zbiorcze informacje  

o wynikach pracy składów orzekających, które dotyczyły: 

− wyników opiniowania projektów uchwał budżetowych na 2021 r., 

− wyników opiniowania deficytu przy projektach uchwał budżetowych na 2021 r., 

− wyników opiniowania projektów uchwał WPF na 2021 r., 

− wyników opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2021 r., 

− wyników opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu 

terytorialnego na 2021 r., 
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− wyników opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego oraz związków za 2020 r., 

− wyników opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 

2020 r.,  

− wyników opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków za I półrocze 2021 r., 

− wyników opiniowania za 2020 r. wniosków jednostek samorządu terytorialnego  

o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki, wykupu papierów 

wartościowych oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

1.8. Przygotowano zbiorczą informację o wynikach działalności nadzorczej Izby, w zakresie: 

- nadzoru nad uchwałami budżetowymi na 2021 rok, 

- nadzoru nad uchwałami w sprawie absolutorium za 2020 rok. 

1.9. Od wszystkich j.s.t. zebrano informacje w zakresie § 905 i § 906 klasyfikacji budżetowej 

oraz objaśnień do bilansu z wykonania budżetu za 2020 rok. Informacje w powyższym 

zakresie były niezbędne do prawidłowego określenia źródeł pokrycia deficytu budżetowego 

jednostek samorządu terytorialnego w związku z nowym brzmieniem art. 217 ust. 2 pkt 8 

ustawy o finansach publicznych. 

2. Działalność informacyjna realizowana na potrzeby jednostek samorządu 

terytorialnego i innych podmiotów 

2.1. Strona internetowa Izby służy szybkiemu przekazywaniu ogólnodostępnych informacji 

dotyczących działalności Izby oraz innych danych niezbędnych do sprawnego 

funkcjonowania służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zamieszczano na 

niej uaktualniane informacje, w tym dotyczące zmian przepisów między innymi w zakresie: 

− budżetu j.s.t.,  

− sprawozdawczości budżetowej,  

− klasyfikacji budżetowej, 

− podatków i opłat lokalnych, 

− pomocy publicznej.  

Ponadto na stronie zamieszczano informacje dotyczące: 

− materiałów, jakie powinny być załączone do wniosku o wydanie opinii o możliwości 

spłaty kredytu/ pożyczki, wykupu papierów wartościowych oraz innych zobowiązań 

wynikających z art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, 

− wskaźników finansowo-księgowych,  

− działalności bieżącej Izby, w tym działalności nadzorczej, opiniodawczej, kontrolnej  

i analitycznej,  

− planowanych i przeprowadzonych przez Izbę szkoleń dla jednostek samorządu 

terytorialnego, 

− funkcjonowania Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, 

− zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

2.2. Zgodnie z zakresem ustalonym ustawą, Izba prowadzi stronę www.bip.rio.opole.pl, która 

jest aktualizowana na bieżąco. 

W BIP zamieszczano na bieżąco między innymi:  

− uchwały Kolegium RIO,  

http://www.bip.rio.opole.pl/
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− uchwały składów orzekających, 

− plany realizacji zadań (ramowy plan pracy, sprawozdanie Izby z rocznego ramowego 

planu pracy), 

− stan przyjmowanych spraw w zakresie działalności nadzorczej i opiniodawczej,  

− dokumentację kontroli zakończonych czynnościami pokontrolnymi,  

− wystąpienia pokontrolne, 

− wyjaśnienia w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, 

− informacje o złożonych petycjach, 

− oferty pracy w Izbie, 

− wykaz jednostek objętych nadzorem, 

− sprawozdania finansowe Izby, 

− kwartalne wyniki wykonania budżetów j.s.t. 

Począwszy od 2021 r. publikacja porządków obrad posiedzenia Kolegium została 

przeniesiona ze strony internetowej Izby na stronę BIP Izby. 

Publikowane materiały w zakresie nadzoru, kontroli, działalności opiniodawczej 

umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego oraz zainteresowanym osobom, 

zapoznanie się z orzecznictwem Kolegium dotyczącym zgodności z prawem uchwał  

i zarządzeń organów j.s.t., opiniami składów orzekających, a także z wynikami 

przeprowadzonych kontroli. 

2.3. W 2021 r. opinie składów orzekających w wersji elektronicznej były przesyłane przez 

Wydział do j.s.t. poprzez platformę e-PUAP. 

2.4. 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. Prowadzono instruktaż w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych, klasyfikacji budżetowej, sposobu prowadzenia ewidencji 

księgowej, funkcjonowania aplikacji BeSTi@. Ponadto instruktaż dotyczył wypełniania 

formularzy elektronicznych opracowanych dla celów sprawozdawczych, wypełniania 

wieloletniej prognozy finansowej. 

2.5. Zebrano, opracowano i przekazano izbom dane do poszczególnych części „Sprawozdania z 

działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki 

samorządu terytorialnego w 2020 roku” prezentowanego w Sejmie przez Krajową Radę  

Regionalnych Izb Obrachunkowych. Informacje zawierały dane statystyczne oraz 

rozbudowaną część opisową w wymaganej szczegółowości i formie. Dotyczyły one 

wszystkich aspektów działalności Izby. 

2.6. Do jednostek samorządu terytorialnego przekazano: 

− dokumentację dotyczącą wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w 

realizacji zadań publicznych w związku z prośbą Departamentu Gwarancji i Poręczeń 

Ministerstwa Finansów w tym zakresie, 

− skróconą instrukcję do przygotowania sprawozdana finansowego za 2020 r., 

− informację do wybranych j.s.t. o rozpoczęciu pierwszego etapu pilotażowego wdrożenia 

na terenie województwa opolskiego systemu e-Nadzór. Jednostkom przekazano 

instrukcję zawierającą szczegółowy opis korzystania z modułu elektronicznego nadzoru 

nad aktami prawnymi, 
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− pismo przypominające (gminom i mieście na prawach powiatu), że w przypadku 

konieczności dokonania korekt sprawozdań Rb-PDP, Rb-27S za 2020 r., należy je 

przesłać do Izby za pośrednictwem informatycznego systemu BeSTi@ do dnia 30 

czerwca 2021 r. 

2.7. Przekazano uchwały Kolegium do publikacji w kwartalniku samorządu terytorialnego 

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – dla RIO Łódź. 

II. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

1. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w 2021 r. przeprowadziła 5 szkoleń dla 

pracowników samorządowych, z tego 2 szkolenia w trybie stacjonarnym, a 3 szkolenia w 

formie on-line poprzez platformę ClickMeeting. Wszystkie przeprowadzone szkolenia były 

jednodniowe.  

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 312 osób (załącznik nr 1) i były one kierowane do 

skarbników j.s.t., pracowników służb finansowych samorządowych jednostek 

organizacyjnych oraz osób uczestniczących w procesie zamówień publicznych  

w jednostkach samorządu terytorialnego. Wykładowcami na szkoleniach byli pracownicy 

Izby oraz specjaliści w zakresie omawianych tematyk.  

2. Szkolenia dla pracowników Izby 

 W związku z pandemią koronawirusa w 2021 r. pracownicy Izby podnosili swoje 

kwalifikacje w większości przypadków na szkoleniach, kursach oraz webinariach 

organizowanych w formie on-line. Ponadto odbyły się również narady, konferencje, 

seminaria w trybie on-line. Szkolenia i kursy organizowały wyspecjalizowane firmy 

natomiast narady, konferencje i seminaria organizowały zarówno ośrodki uniwersyteckie jak 

i regionalne izby obrachunkowe (załącznik nr 2). Ponadto w 2021 r. pracownicy Izby 

korzystali z bezpłatnych webinariów na wybrane tematy. 

W trakcie roku firma wprowadzająca w Izbie system e-Nadzór przeprowadziła w siedzibie 

Izby dwudniowe szkolenie z tego systemu. W pierwszym dniu szkolenia uczestniczyło 16 

osób, a w drugim 10 osób. 

W szkoleniach zorganizowanych przez Izbę dla jednostek samorządu terytorialnego 

wielokrotnie uczestniczyli również pracownicy Izby. Ogółem w 2021 r. liczba 

przeszkolonych pracowników w tej formie szkoleń wyniosła 36. 

3. Zaangażowanie pracowników Izby w szkolenia 

 Pracownicy Izby byli prelegentami na szkoleniu dla skarbników j.s.t. organizowanym  

w trybie stacjonarnym w dwóch turach – w dniach 5 i 6 października 2021 r. Na szkoleniu 

zostały omówione m.in. zagadnienia związane: 

- z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi projektu budżetu i wieloletniej prognozy 

finansowej na 2022 r., 

- z aktualnymi problemami w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 

- z ustalaniem środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu – na podstawie danych z Bilansu jednostki samorządu terytorialnego, 

- z aktualnymi zmianami w klasyfikacji budżetowej, 

- z zasadami przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej przez RIO w Opolu. 
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III. ANALIZY I OPRACOWANIA 

1. W 2021 roku przygotowano zbiorcze zestawienia danych dotyczących gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego pozwalające na sporządzenie 

następujących analiz i opracowań: 

 − Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego za 2020 rok, 

− Analiza wykonania budżetów przez województwa samorządowe za 2020 r. jako element 

„Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu 

przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku” dla Sejmu, 

− Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego za 2020 r. z uwzględnieniem art. 243 ustawy  

o finansach publicznych, 

− Analiza sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 

2020 r. pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby 

o podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Zgłoszono uwagi do projektów aktów prawnych: 

 − do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego 

długu publicznego, 

− do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, 

− do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej, 

− do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych, 

− do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022, 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów, w zakresie pozyskania 

danych z KRRIO (badanie:1.02.01) z uchwał i zarządzeń, opinii przeprowadzonych 

kontroli gospodarki finansowej, skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów, 

przeprowadzonych szkoleń oraz raportów o stanie gospodarki finansowej, 

− do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022, 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie pozyskania 

danych z KRRIO (badanie:1.24.01 oraz 1.24.02) o wynagrodzeniach nauczycieli 

pochodzących ze „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego”, 

− do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  

w 2022 r. 

− do projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku  

z programem Polski Ład. 
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3. Dla Ministerstwa Finansów opracowano: 

 − informację do szacowania określonego w ustawie budżetowej limitu, do wysokości 

którego będą mogły być udzielane pożyczki z budżetu państwa dla jednostek samorządu 

terytorialnego w 2022 roku w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego, 

− informację na temat aktualnej sytuacji finansowej Gminy Dobrzeń Wielki (pismo z 27 

sierpnia 2021 r.), 

− informację dotyczącą skutków, jakie epidemia COVID-19 spowodowała w zakresie 

dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. 

4. Dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowano: 

 − informację na temat sytuacji finansowej Gminy Dobrzeń Wielki (pismo z 20 lipca 

2021 r. oraz z 2 listopada 2021 r.). 

5. Do Głównego Urzędu Statystycznego przekazano: 

 − informację o zagrożonych pożyczkach na koniec 2020 r. w j.s.t. województwa 

opolskiego zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2021 r. 

(badanie 1.65.20 Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych  

i samorządowych). 

6. Do Najwyższej Izby Kontroli przekazano: 

 
− informację dotyczącą dochodów gmin województwa opolskiego (w tym miasta na 

prawach powiatu) w zakresie podatku rolnego w latach 2018-2020. 

7. Pozostałe opracowania i informacje: 

 − na wniosek wydawnictwa podatkowego udostępniono pisma i interpretacje dotyczących 

finansów publicznych, kierowane do Izby przez ministerstwa i inne urzędy centralne,  

w tym wyjaśnienia, będące odpowiedziami na zapytania Izby, 

− zebrano i udostępniono podmiotom prywatnym na wniosek informację publiczną  

m.in. w zakresie: 

• bilansów z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za lata 2016-

2020, 

• łącznych bilansów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2016-2020, 

• łącznych rachunków zysków i strat jednostek samorządu terytorialnego za lata 

2016-2020. 

− przygotowano i przekazano dla mediów wykaz jednostek samorządu terytorialnego 

według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., w których jest pobierana opłata od posiadania 

psów, 

− przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dane dotyczące 

funduszu sołeckiego z gmin województwa opolskiego za lata 2018-2020. 
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załącznik nr 1 

do sprawozdania z działalności 

informacyjno-szkoleniowej 

 

Szkolenia dla pracowników samorządowych w 2021 r.  

Lp. 
Termin  

i miejsce 
Temat szkolenia Odbiorca szkolenia 

Liczba 

uczestników  

z JST 

1. 21.01.2021 

on-line 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych  

i sporządzenie sprawozdań 

finansowych za 2020 rok 

Skarbnicy jednostek 

samorządu terytorialnego 

i służby finansowe 

samorządowych 

jednostek 

organizacyjnych 

74 

2. 22.01.2021 

on-line 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych  

i sporządzenie sprawozdań 

finansowych za 2020 rok 

Skarbnicy jednostek 

samorządu terytorialnego 

i służby finansowe 

samorządowych 

jednostek 

organizacyjnych 

74 

3. 23.06.2021 

on-line 

Specyfikacja warunków zamówienia 

w trybie podstawowym 

Osoby uczestniczące w 

procesie zamówień 

publicznych w 

jednostkach samorządu 

terytorialnego 

54 

4. 05.10.2021 

Prószków 

Uchwalenie budżetów i wieloletniej 

prognozy finansowej na 2022 r. 

Skarbnicy jednostek 

samorządu terytorialnego 

54 

5. 06.10.2021 

Prószków 

Uchwalenie budżetów i wieloletniej 

prognozy finansowej na 2022 r. 

Skarbnicy jednostek 

samorządu terytorialnego 

56 

RAZEM  312 
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załącznik nr 2 

do sprawozdania z działalności 

informacyjno-szkoleniowej 

 

Szkolenia, narady, konferencje, w których uczestniczyli pracownicy  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 2021 roku  
 

Lp. 
Termin 

i miejsce 
Rodzaj szkolenia, temat, organizator 

Liczba 

uczestników 

1.  13.01.2021 

on-line 

Webinarium 

− Elastyczne formy zatrudnienia – umowy o dzieło, umowy 

zlecenia. 

VERTE Centrum szkoleń 

1 osoba 

2.  15.01.2021 

on-line 

Narada 

− Narada naczelników i zastępców naczelników WIAS oraz 

warsztaty Zespołu Autorskiego redagującego 

„Sprawozdanie z działalności regionalnych izb 

obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki 

samorządu terytorialnego w 2020 r.” 

RIO Gdańsk 

2 osoby 

3.  26.01.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Pomoc publiczna udzielana przez gminy w 2021 r. 

Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa TAXPRESS S.C.  

1 osoba 

4.  29.01.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Przygotowanie do sporządzenia raportu o stanie 

dostępności. Koordynacja dostępności w jednostce. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

5.  17.02.2021 

on-line 

Webinarium 

− Planowanie czasu pracy a podróż służbowa. 

VERTE Centrum szkoleń 

1 osoba 

6.  02-03.03.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Arkusz kalkulacyjny Excel. Poziom zaawansowany 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

3 osoby 

7.  03.03.2021 

on-line 

Webinarium 

− Nieobecność w pracy z uwagi na COVID-19 – 

kwarantanna, izolacja. 

VERTE Centrum szkoleń 

1 osoba 

8.  11.03.2021 

on-line 

Spotkanie 

− Spotkanie koordynatorów do spraw dostępności. 

Omówienie działań na rzecz poprawy dostępności i 

zagadnień związanych z przygotowaniem raportu o stanie 

dostępności. 

RIO Opole 

2 osoby 

9.  22.03.2021 

on-line 

Narada 

− Narada Komisji Analiz Budżetowych i Zespołu 

Redakcyjnego Sprawozdania z działalności RIO 

RIO Białystok 

1 osoba 

10.  24.03.2021 Szkolenie 5 osób 
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on-line − Ataki hakerskie na urzędy administracji publicznej - 

najczęstsze cyberzagrożenia 

Departament Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK-PIB 

11.  29.03.2021 

on-line 

Szkolenie 

− System BeSTi@. Obsługa sprawozdań w zakresie 

operacji finansowych samorządowych osób prawnych 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

12.  07.04.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Jak napisać swoją sygnaturę ipsową? Wykorzystanie 

systemu ips do wykrywania i blokowania zagrożeń 

Departament Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK-PIB 

1 osoba 

13.  14-15.04.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych (PO 

WER) 

Urząd Zamówień Publicznych 

3 osoby 

14.  26.04.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zmiany w Kpa 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

15.  12.05.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Udostępnianie informacji publicznej w praktyce 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

1 osoba 

16.  19.05.2021 

on-line 

Warsztaty Raportowe 

− Warsztaty Zespołu Autorskiego redagującego 

„Sprawozdanie z działalności regionalnych izb 

obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki 

samorządu terytorialnego w 2020 r.” 

RIO Gdańsk 

1 osoba 

17.  19.05.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Szkolenie dla koordynatorów ds. dostępności dotyczące 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

ZUS Oddział w Opolu we współpracy z Fundacją „Szansa 

dla niewidomych” 

2 osoby 

18.  28-29.06.2021 

on-line 

Seminarium 

− Seminarium poświęcone tematyce kontroli według 

procedur nowego Prawa zamówień publicznych 

Urząd Zamówień Publicznych 

5 osób 

19.  12.08.2021 

on-line 
Szkolenie 

− Teczka osobowa pracownika bez tajemnic – najnowsze 

zmiany stanowiska Ministerstwa Pracy, UODO oraz PIP 

VERTE Centrum szkoleń 

1 osoba 

20.  19.08.2021 

on-line 
Szkolenie 

− Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do 

procedowania uchwały budżetowej i uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i lata 

1 osoba 
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kolejne 

Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa TAXPRESS S.C. 

21.  24-25.08.2021 

Supraśl 

Spotkanie 

− Spotkanie Przewodniczących i Zastępców 

Przewodniczących Regionalnych Komisji Orzekających 

RIO Białystok 

1 osoba 

22.  26.08.2021 

i 31.08.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Arkusze kalkulacyjne Excel od początkującego do 

zaawansowanego 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

23.  30.08.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Zmiany i bieżące zagadnienia prawa pracy 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

24.  01-03.09.2021 

Łódź 

Narada 

− Narada szkoleniowa dla Naczelników i Zastępców 

Naczelników WKGF oraz Członków Komisji 

Koordynacji Kontroli 

RIO Łódź 

1 osoba 

25.  03.09.2021 

on-line 
Szkolenie 

− Aplikacja E-TW i zmiany w egzekucji podatków 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

26.  13.09.2021 

on-line 
Szkolenie 

− Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 30 lipca 2021 r. 

Obowiązek dokonania zmian w uchwałach budżetowych 

do 30 października 2021 r. 

VERTE Centrum szkoleń 

1 osoba 

27.  17.09.2021 

on-line 
Szkolenie 

− Wieloletnia prognoza finansowa oraz uchwała budżetowa 

na 2022 rok. Aspekty praktyczne 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

28.  22-24.09.2021 

Rulewo 
Warsztaty 

− Warsztaty dla Naczelników i Zastępców Naczelników 

WIAS, członków Komisji Analiz Budżetowych KR RIO 

oraz członków zespołu autorskiego Sprawozdania z 

działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz 

wykonania budżetu przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

RIO Bydgoszcz 

2 osoby 

29.  24.09.2021 

on-line 
Szkolenie 

− Nowe obowiązki podmiotów publicznych po 5 września 

2021 r. w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

30.  27-28.09.2021 

on-line 
Konferencja 

− V Międzynarodowe Forum PPP w Płocku 2021 

Organizatorzy: Miasto Płock, Cifal Płock United Nations 

Institute for Training and Research 

1 osoba 
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31.  12-13.10.2021 

Warszawa 
Narada 

− Narada dla Głównych Księgowych i Kierowników Biura 

Regionalnych Izb Obrachunkowych 

RIO Kraków 

2 osoby 

32.  2-3.10.2021 

9-10.10.2021 

i 23.10.2021 

Opole 

Kurs 

− Rachunkowość JST i Jednostek Budżetowych 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w 

Opolu 

3 osoby 

33.  25-26.10.2021 

Wisła 
Szkolenie 

− Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu 

terytorialnego województwa śląskiego 

RIO Katowice 

1 osoba 

34.  19-20.10.2021 

siedziba Izby 
Szkolenie 

− Szkolenie z systemu e-Nadzór dla pracowników Izby 

ABC PRO 

19.10.2021 – 16 

osób 

20.10.2021 – 10 

osób 

35.  8.11.2021 

on-line 

Konferencja 

− VIII Ogólnopolska Konferencja „Samorząd terytorialny 

w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. Kryteria dokonywania wydatków 

publicznych i skutki ich naruszenia”. 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

1 osoba 

36.  16.11.2021 

on-line 

Webinarium 

− Webinarium z systemu BeSTi@ i Legislator 

CWA Sp. z o.o. 

2 osoby 

37.  17.11.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Nowe zasady ewidencjonowania mienia publicznego (w 

tym mienia Skarbu Państwa) po zmianach 2021 r. 

Szkolenia Wolters Kluwer 

1 osoba 

38.  17.11.2021 

on-line 

Webinarium 

− Webinarium z systemu BeSTi@ i Legislator 

CWA Sp. z o.o. 

1 osoba 

39.  17.11.2021 

on-line 

Spotkanie 

− Spotkanie dla Izb w związku z wdrożeniem systemu e-

Nadzór – omówienie technicznych aspektów wdrożenia i 

użytkowania systemu. 

RIO Łódź 

3 osoby 

40.  23.11.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Zmiany w rozliczeniach wynagrodzeń w Polskim Ładzie 

BDO Solutions Sp. z o.o. 

1 osoba 

41.  24-26.11.2021 

Kraków 

Narada 

− Narada Naczelników i Zastępców Naczelników 

Wydziałów Kontroli Gospodarki Finansowej oraz 

Członków Komisji Koordynacji Kontroli Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych 

RIO Kraków 

1 osoba 

42.  29.11.2021 

on-line 

Narada 

− Narada naczelników i zastępców naczelników WIAS 

2 osoby 
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dotycząca omówienia zagadnień w zakresie 

prawidłowego ujmowania w budżetach środków 

otrzymywanych z różnych źródeł na zadania, które mają 

realizować samorządy i ujednolicenia zasad ujmowania 

ich w budżetach. 

RIO Gdańsk 

43.  8.12.2021 

on-line 

Szkolenie 

− Rewolucja w fakturowaniu -1.01.2022 r. e-faktura i 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) 

BDO Solutions Sp. z o.o. 

1 osoba 

44.  8-9.12.2021 

on-line 

Szkolenie 

− System BeSTi@ jako narzędzie do przygotowania 

sprawozdań budżetowych, finansowych oraz 

dokumentów planistycznych 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

1 osoba 

45.  16.12.2021 

on-line 

Webinarium 

− Laboratoria Przyszłości. Jak zarządzać środkami 

finansowymi i dokonywać zamówień? 

Ministerstwo Edukacji i Nauki i GovTech Polska 

3 osoby 
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