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Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2005 rok 

 
 

I. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA IZBY               

 
1. Działalność informacyjna związana z obsługą organów Izby 
 

W 2005 roku w zakresie obsługi organów Izby wykonano następujące prace, opracowania 
i informacje: 

1.1. Systematycznie rejestrowano zmiany w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. 
W roku sprawozdawczym rejestr ten dotyczył zmian wprowadzonych zarówno przez rady, 
zarządy jednostek samorządu terytorialnego jak i zarządzenia wójtów, burmistrzów i 
prezydentów. Wprowadzono do rejestru dane z uchwał zmieniających wielkość budżetu. 
Informacje te wykorzystywane były przez Kolegium Izby w badaniu uchwał o 
zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu oraz przy ocenie wielkości rezerwy ogólnej, w 
odniesieniu do planu wydatków w budżetach. 

 
1.2. Sporządzano syntetyczne informacje na podstawie sprawozdawczości budżetowej 

jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące wielkości budżetu oraz porównania 
wybranych danych ze sprawozdań z danymi zawartymi w prowadzonym rejestrze. 
Materiały te przygotowano okresowo (co pół roku) na potrzeby składów orzekających 
wydających opinie o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto 
dwa razy do roku tj. na 30 czerwca i 31 grudnia zbierano dane o stanie zobowiązań 
jednostek samorządu terytorialnego pozostających do spłaty w latach następnych.  

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

1.3. Przygotowano informację o realizacji funkcji nadzorczej przez Kolegium Izby, którą 
zamieszczono w Biuletynie Informacyjnym Nr 1/2005 w dziale Z prac Kolegium. 

 Na bieżąco zamieszczano w witrynie internetowej Izby aktualne informacje o wynikach 
działalności nadzorczej RIO (uchwały Kolegium podjęte w 2005 r.). Ponadto w BIP 
publikowane są na bieżąco wystąpienia pokontrolne.  

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

zamieszczono w Biuletynach Informacyjnych nr 1/2005, 2-3/2005 i 4/2005 w dziale  
Z prac Kolegium. 

 
1.5. Sporządzono 2 sprawozdania kwartalne z działalności Rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych i przekazano je Głównemu Rzecznikowi.  
 Z dniem 1 lipca 2005 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Komisja Orzekająca w 
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych została wyłączona ze struktury 
organizacyjnej Izby. 

 
 



2. Działalność informacyjna realizowana na potrzeby jednostek samorządu 
terytorialnego i innych podmiotów 
 

2.1. Działalność informacyjną Izba realizuje głównie poprzez wydawanie Biuletynu 
Informacyjnego, który jest zaprenumerowany przez 107 jednostek (w tym 86 j.s.t., 13 
jednostek organizacyjnych j.s.t. oraz 8 innych podmiotów).  
W 2005 r. wydano 4 numery biuletynu (w tym jeden podwójny) o łącznym nakładzie 810 
egzemplarzy. Autorami zamieszczonych w nich publikacji byli pracownicy Izby: 
W Nr 1 zamieszczono artykuł „Instytucja wiążących interpretacji w przepisach prawa 
podatkowego”, natomiast w Nr 2-3 „Upadłość a postępowanie egzekucyjne w 
administracji i regulacja należności podatkowych” autorstwa K. Stelmaszczyk oraz artykuł 
„Nowe regulacje prawne dotyczące dyscypliny finansów publicznych” opracowany przez 
M. Przybylską. W Nr 4/05 zamieszczono materiał n.t. „Uchwały rad gmin w sprawie 
podatku od nieruchomości” autorstwa A. Talika.  
 

2.2. W ramach upowszechniania informacji ze sprawowanej przez RIO funkcji kontrolnej 
zamieszczono na stronie www Izby sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2004 r. W 
Nr 1/05 Biuletynu Informacyjnego RIO w Opolu zamieszczono publikację „Zaciąganie 
zobowiązań w świetle wyników kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu” 
autorstwa A. Waśniowskiego. W Nr 4/05 zamieszczono opracowanie R. Kalety 
„Przestrzeganie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przy udzielaniu ulg i stosowaniu 
zwolnień podatkowych oraz ulg w zapłacie podatków w świetle kontroli 
przeprowadzonych przez RIO w Opolu w latach 2004 – 2005.” 
Ponadto w BIP zamieszczono informację dotyczącą przeprowadzonych przez RIO w 
Opolu kontrolach w latach 2004 – 2005 oraz wystąpienia pokontrolne. 
 

 W ramach bezpośredniego doradztwa i instruktażu w 2005 r. udzielono 43 pisemnych 
odpowiedzi, wyjaśnień i informacji skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego 
a dotyczących sfery ich funkcjonowania nadzorowanej przez rio. 

 Udzielono także kilkuset konsultacji telefonicznych w zakresie stosowania przepisów  
dotyczących problematyki gospodarki finansowej samorządów. 

 
2.3. Strona internetowa Izby jest ważnym i funkcjonalnym narzędziem służącym szybkiemu 

przekazywaniu ogólnodostępnych informacji. Korzysta z niego bardzo szeroki krąg osób i 
jednostek. 
W witrynie internetowej RIO w Opolu zamieszczano na bieżąco uaktualniane informacje 
dotyczące między innymi: 
- ramowego planu pracy, 
- uchwał Kolegium,  
- szkoleń organizowanych przez Izbę, 
- Biuletynu Informacyjnego - zawartość ostatniego numeru; wykaz rzeczowy publikacji 

zamieszczonych w Biuletynach RIO w latach 2000 - 2004; wykaz wszystkich 
bibliotek w kraju, do których Biuletyn jest przesyłany; katalog publikacji z zakresu 
finansów publicznych zawartych w biuletynach regionalnych izb obrachunkowych 
oraz Finansów Komunalnych od 1994 r., 

- wsparcia programu Budżet ST, 
- wyników działalności kontrolnej, 
- materiałów pomocnych przy składaniu do izby wniosków o wydanie opinii o 

możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, 



- wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów, 
- wskaźników finansowo - księgowych, 
- ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 
- informacji o Rzeczniku dyscypliny finansów publicznych i Regionalnej Komisji 

Orzekającej, 
- ogólnych danych o Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu (struktura 

organizacyjna, działalność). 
W ciągu jednego miesiąca witrynę internetową izby odwiedza około 4000 użytkowników.   
 

2.4. Zebrano i przekazano do wskazanych izb dane (w wymaganej formie i szczegółowości) 
do Sprawozdania z działalności rio i wykonania budżetu przez jednostki samorządu 
terytorialnego w 2004 r. przeznaczonego dla Sejmu.  

 
2.5. Prowadzono dostępny w sieci komputerowy rejestr publikacji dotyczących finansów 

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

 
 
 
II.  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

 
1. Szkolenia dla pracowników Izby 

W 2005 r. w 17 szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez instytucje takie jak: 
Ministerstwo Finansów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Opolu, RIO Białystok, 
RIO w Opolu, uczestniczyły 43 osoby zatrudnione w Izbie, w tym: 

◊ 10 osób wzięło udział w 1 szkoleniu,  
◊ 21 osób wzięło udział w 2 szkoleniach,  
◊ 7 osób wzięło udział w 3 szkoleniach,  
◊ 2 osoby wzięły udział w 4 szkoleniach,  
◊ 3 osoby wzięły udział w 5 szkoleniach.  

 
Ponadto w 14 szkoleniach organizowanych przez Izbę dla j.s.t. uczestniczyło 27 
pracowników RIO w Opolu, w tym:  

◊ 14 osób wzięło udział w 1 szkoleniu,  
◊ 4 osoby wzięły udział w 2 szkoleniach,  
◊ 2 osoby wzięły udział w 3 szkoleniach,  
◊ 3 osoby wzięły udział w 4 szkoleniach,  
◊ 1 osoba wzięła udział w 7 szkoleniach,  
◊ 1 osoba wzięła udział w 8 szkoleniach,  
◊ 1 osoba wzięła udział w 11 szkoleniach,  
◊ 1 osoba wzięła udział w 12 szkoleniach. 

Odbyły się po 2 seminaria dla naczelników Wydziałów Kontroli Gospodarki Finansowej, 
naczelników Wydziałów Informacji, Analiz i Szkoleń, oraz kierowników biur i głównych 
księgowych. Z udziałem naczelnika WIAS odbyły się 2 warsztaty robocze w sprawie 
raportu dla KRRIO. W jednym posiedzeniu zespołu ds. koordynacji i rozwoju technologii 
informatycznych w regionalnych izbach obrachunkowych przy KRRIO uczestniczył 
pracownik Izby. Trzech pracowników Izby uczestniczyło w szkoleniu na temat systemu 



kontroli finansów publicznych w Trybunale Obrachunkowym Nadrenii-Palatynatu w 
Speyer.  
Prezes RIO w Opolu uczestniczył w międzynarodowej konferencji z udziałem polskich i 
niemieckich izb obrachunkowych, która odbyła się w Berlinie.  
 
 

2. Szkolenia dla potrzeb samorządów jednostek samorządu terytorialnego 
 Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła 15 szkoleń, w których uczestniczyło  

1 249 osób. Szkolenia były kierowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i 
przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz do pracowników 
samorządowych. Wykładowcami na szkoleniach byli uznani w kraju specjaliści w 
zakresie finansów samorządowych oraz pracownicy Izby. 
Wykaz szkoleń i tematów na nich omawianych obejmuje załącznik nr 2. 

 
3. Zaangażowanie pracowników Izby w szkolenia 

Pracownicy Izby w 2005 r. przeprowadzili następującą ilość zajęć: 
 
 

lp. wykładowca ilość szkoleń ilość godzin 
G. Czarnocki 2 5,5 
F. Firmuga 2 2,5 
W. Orłowski 1 4 
K. Stelmaszczyk 1 1 
A. Talik 2 5,5 
J. Uksik 1 1 
B. Wołczak 1 1 
A. Zembaczyńska 1 1 

   
  
III. OPRACOWANIA ANALITYCZNE 
 
W 2005 roku przygotowano zbiorcze zestawienia danych dotyczących gospodarki finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego w układzie terytorialnym, przy założonej strukturze i 
szczegółowości dochodów i wydatków, pozwalające na sporządzenie następujących analiz:  

1. Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 
opolskiego za 2004 r., 

2. Udzielanie poręczeń przez jednostki samorządu terytorialnego województwa 
opolskiego, 

3. Zobowiązania i należności jednostek samorządowego sektora finansów publicznych w  
latach 2003 – 2004. 

 
 
IV. DODATKOWE ZADANIA WYKONANE PRZEZ IZBĘ W RAMACH 
DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO- ANALITYCZNEJ 
 
1. Na wnioski Ministerstwa Finansów, KRRIO i innych instytucji opracowano następujące 

informacje: 
− o dochodach gmin z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz poniesionych 

wydatkach na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2004 r. - dla PARPA, 



− w sprawie podatków i opłat lokalnych za 2004 r. – dla Ministerstwa Finansów, 
− o wielkościach wydatków bieżących w budżetach gmin województwa opolskiego za lata 

2002-2004 - dla Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
− o dochodach i wydatkach gmin za lata 2003-2004 – dla Związku Gmin Śląska 

Opolskiego, 
− o wykonaniu budżetów gmin województwa opolskiego za 2004 r. w zakresie oświaty – 

dla Związku Gmin Śląska Opolskiego, 
− o wykonaniu wydatków na turystykę i sport oraz kulturę fizyczną za 2004 r. – dla 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, 
− o planowanych dochodach na domy pomocy społecznej w 2005 r. – dla KRRIO,  
− o wadach w uchwałach rad gmin z województwa opolskiego w zakresie podatków w 

latach 2004-2005 – dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, 
− o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za 2004 r. przypadających na jednego 

mieszkańca – dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
− o dochodowości gmin za 2004 r. - dla Urzędu Marszałkowskiego, 
− o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 

2004 r – dla Urzędu Marszałkowskiego, 
− o wielkościach przyznanych subwencji oświatowych oraz wydatkach inwestycyjnych na 

oświatę za lata 2002-2003 – dla Urzędu Marszałkowskiego, 
− o wielkościach przyznanych subwencji oświatowych oraz wydatkach inwestycyjnych na 

oświatę za 2004 rok – dla Urzędu Marszałkowskiego, 
− o danych do wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków EFRR na projekty 

realizowane w ramach ZPORR- u, Europejskiego Mechanizmu Finansowego – dla Urzędu 
Marszałkowskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 
do sprawozdania z 
działalności informacyjno 
szkoleniowej 

 
Szkolenia pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 2005 roku.  
 
L.p. Temat szkolenia – organizator Ilość dni 

 
Ilość osób 
 

1. Podatki i opłaty samorządowe a odpowiedzialność organów za 
niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie - RIO Białystok 

              2               2 

2. Procedury podatkowe w gminie - RIO w Opolu 
 

              2             22 

3. el-Dok System Auditours - ZETO Opole Sp. z o.o. 
 

              1               1 

4. Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego – PTE 
 

              2               2 

5. Zasady orzekania i postępowania o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych – MF 

              4               1 

6. System kontroli wykorzystania środków Unii Europejskiej 
Dokonywanie zamówień publicznych w aspekcie odpowiedzialności 
za naruszanie dyscypliny finansów publicznych 
Kontrola finansów j.s.t. z perspektywy NIK  
Odpowiedzialność pracowników samorządowych w świetle norm 
prawa karnego - RIO Opole 

              2             39 

7. Zmiany w programie Płatnik SDWI - PTE w Opolu 
 

              1               1 

8. Podpis elektroniczny – RIO Wrocław  
 

              1               2 

9. Budżet bieżący i inwestycyjny – na przykładzie rozwiązań przyjętych 
we Francji – MF 

1 1 

10. Ochrona informacji niejawnych – Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej 

2 1 

11. Program BeSTi@ - funkcjonowanie systemu – RIO Wrocław 
 

3 3 

12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
przy udzieleniu zamówienia publicznego – Instytut Rachunkowości i 
Podatków 

1 4 

13. Program BeSTi@ - funkcjonowanie systemu – RIO Wrocław 
 

3 3 

14. Dochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w świetle ustawy z dn. 17.12.2004 r. – MF 

2 2 

15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 
MF 

4 1 

16. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – RIO Kraków 
 

3 8 

17.  System kontroli finansów publicznych realizowany przez Trybunał 
Obrachunkowy Nadrenii-Palatynatu  

2 3 

 Razem 36 96 
 Razem osobodni 195 

 
 



 
    Załącznik nr 2 

do sprawozdania z 
działalności informacyjno 
szkoleniowej 

Szkolenia dla pracowników samorządowych   

 
A. Szkolenia dla skarbników: 
 
1. 1 lutego 2005 r. - 94 osoby, miejsce – Opole „Salomon” 

tematyka: 
- Zasady finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności pożytku 

publicznego. 
wykładowca: Grzegorz Czarnocki 

 
2. 13 kwietnia 2005 r. - 91 osób, miejsce Opole, „Salomon”. 

tematyka: 
- Zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach budżetowych. 
wykładowca: Maciej Wojdowski   

 
3. 14-15 kwietnia 2005 r. - 51 osób, miejsce Ośrodek „Korab” w Turawie. 

tematyka: 
- Zamknięcie roku budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego. 
wykładowca: Maciej Wojdowski   

 
4. 31 maja 2005 r. - 77 osób, miejsce - Opole, „Salomon” 

tematyka: 
- Aktualne problemy korzystania przez samorządy z niektórych kompetencji 

finansowych prowadzących do udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.   
wykładowca: Wojciech Lachiewicz 

 
5. 22 września 2005 r. - 91 osób, miejsce - Opole, „Salomon” 

tematyka: 
- Rozliczanie środków europejskich. 
wykładowca: Elżbieta Hurna 

 
6. 27 – 28 października 2005 r. - 68 osób, miejsce – Jarnołtówek, Ośrodek „Max” 

tematyka: 
- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – nowe regulacje 

zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 
- Gospodarka finansowa j.s.t. w świetle przepisów nowej ustawy o finansach 

publicznych 
- Nieprawidłowości stwierdzane w gospodarce finansowej j.s.t. w ustaleniach 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2004 i pierwszej połowie 2005. 
Wykładowcy: Tomasz Robaczyński, Lucyna Hanus, Grzegorz Czarnocki. 

 
 
B. Szkolenia dla służb podatkowych 
 
1. 25 stycznia 2005 r. - 106 osób, miejsce - Opole, „Salomon”,  



tematyka: 
- Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2005 r.,  
- Opodatkowanie podatkiem rolnym i leśnym w 2005 r.,  
- Nowe regulacje prawne. 
wykładowca: Paweł Polkowski  

 
2. 17 - 18 maja 2005 r. - 45 osób, miejsce: Jarnołtówek, Ośrodek „Max” 

seminarium dla skarbników i służb podatkowych. 
tematyka: 
- Egzekucja należności podatkowych w działaniach gminy jako wierzyciela 
wykładowca: Hanna Kmieciak  

 
3. 3 października 2005 r. - 96 osób, miejsce - Opole, Urząd Wojewódzki 

tematyka: 
- Znowelizowana Ordynacja Podatkowa – postępowanie organów podatkowych gmin 
wykładowca: Hanna Kmieciak 

 
4. 25 października 2005 r. - 77 osób, miejsce - Opole, Urząd Wojewódzki 

tematyka: 
- Formułowanie treści uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,  
- Zmiany w podatkach lokalnych wprowadzone w 2005 r.  
wykładowcy: Arkadiusz Talik, Alicja Zembaczyńska.  

 
 
C. Szkolenia dla służb finansowych 
 
1. 25 lutego 2005 r. - 93 osoby, miejsce - Opole, ” Salomon”  

tematyka: 
- Zarządzanie finansowe, prefinansowanie i kontrola funduszy strukturalnych UE. 
wykładowca: Alicja Bożek, Ewa Wnukowska 

 
2. 21 kwietnia 2005 r. - 61 osób, miejsce: Opole, „Salomon” 

tematyka: 
- Praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych 
wykładowca: Paweł Jaśkiewicz 

 
3. 27 września 2005 r. – 108 osób, miejsce: Uniwersytet Opolski, 

tematyka: 
- Nowe rozporządzenie MF w sprawie sprawozdawczości 
- Omówienie programu Budżet ST III 
- Podpis elektroniczny w kontekście oprogramowania Budżet ST III 
Wykładowcy: Barbara Wołczak, Wojciech Kańczuga, Dawid Borowiak 

 
4. 13 grudnia 2005 r. - 118 osób, miejsce: Opole, Urząd Wojewódzki 

tematyka: 
Zasady ewidencji wykorzystania  środków funduszy pomocowych z Unii Europejskiej: 
- omówienie planu kont i zmian wprowadzonych w 2005 r. do rozporządzenia MF z 

dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... 
- ewidencja wydatków w zależności od ich rodzaju, źródeł finansowania i przepływu 

środków pieniężnych 



- zamknięcie ksiąg rachunkowych i bilans 2005.  
wykładowca: Lucyna Hanus 

 
D. Inne szkolenia 
 
1. 23 marca 2005 r. - 73 osoby, miejsce: Opole „Salomon” 

Szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz przewodniczących zarządów jst. 
tematyka: 
- Uchwały rad jednostek samorządu terytorialnego w sprawach wieloletnich programów 

inwestycyjnych  
- Dyscyplina finansów publicznych - nowe regulacje prawne  
- Wiążące interpretacje co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego 

udzielane przez organ podatkowy 
wykładowcy: Jan Uksik, Franciszek Firmuga, Klaudia Stelmaszczyk 

 
2. 8 listopada 2005 r. – 42 osoby, miejsce: Opole, Urząd Wojewódzki 

szkolenie dla członków komisji budżetowych 
tematyka: 
- Planowanie i wykonywanie budżetu. Zmiany budżetu i w budżecie 
- Nieprawidłowości stwierdzane w opiniach o projektach budżetów i w uchwałach 

budżetowych 
wykładowcy: Wojciech Orłowski, Franciszek Firmuga.  

 
 
 
 
 
 


