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Sprawozdanie z działalności informacyjno-szkoleniowej  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za 2014 rok  

I. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA IZBY 

1. Działalność informacyjna związana z obsługą organów Izby  

W 2014 roku w zakresie obsługi organów Izby wykonano w Wydziale Informacji Analiz  

i Szkoleń następujące prace, sporządzono opracowania i informacje:  

1.1. W prowadzonych przez WIAS arkuszach kalkulacyjnych 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, w tym przychody i rozchody w 

rozbiciu na poszczególne źródła, a także rejestrowano wielkości rezerwy ogólnej  

i celowej. 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 przez rady i zarządy 

jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzenia wójtów, burmistrzów  

i prezydentów. 

Arkusze kalkulacyjne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego 

rozbudowano o 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 również dane dotyczące wielkości deficytu oraz źródeł jego pokrycia. 

Informacje zamieszczone w arkuszach kalkulacyjnych wykorzystywane były przez 

Kolegium Izby w badaniu uchwał zmieniających budżety oraz wieloletnie prognozy 

finansowe. 

1.2. 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 oraz rezerw. Materiały te przygotowywano okresowo (co 

pół roku) na potrzeby składów orzekających, wydających opinie o wykonaniu budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Ponadto zebrano dane o stanie zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego na dzień 

30 czerwca i 31 grudnia, które są weryfikowane przez WIAS z danymi ze sprawozdań 

Rb-Z i Rb-UZ. Dane te udostępniane są inspektorom kontroli, ażeby mogli 

zweryfikować zadłużenie w kontrolowanej jednostce. 

W sieci komputerowej zamieszczono arkusze sprawdzające należności i zobowiązania 

oraz kwoty subwencji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W sieci 

informatycznej Izby zamieszczane są dane o dotacjach pochodzące od dysponenta.  

Co kwartał, w sieci komputerowej, zamieszczano informacje o stanie zobowiązań 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego. 

1.3. Przygotowano i zamieszczono na stronie internetowej Izby zbiorcze informacje o 

wynikach pracy składów orzekających, które dotyczyły:  
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 Wyników opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin na 2014 r., 

 Wyników opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na 2014 r., 

 Wyników opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 

budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok, 

 Wyników opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek 

samorządu terytorialnego, 

 Wyników opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 

2013 r., 

 Wyników opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 

2013 r., 

 Wyników opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2014 r. 

1.4. Przygotowano i zamieszczono na stronie internetowej Izby zbiorcze informacje o 

wynikach działalności nadzorczej Izby, które dotyczyły: 

 Nadzoru nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych, 

 Nadzoru nad uchwałami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014 r., 

 Nadzoru nad uchwałami budżetowymi na 2014 r., 

 Nadzoru nad uchwałami w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

2. Działalność informacyjna realizowana na potrzeby jednostek samorządu 

terytorialnego i innych podmiotów 

2.1. Najważniejszym i najbardziej funkcjonalnym narzędziem służącym szybkiemu 

przekazywaniu ogólnodostępnych informacji dotyczących działalności Izby oraz innych 

danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania służb finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego jest strona internetowa Izby. Zamieszczano na niej na bieżąco 

uaktualniane informacje dotyczące między innymi: 

 zmian przepisów prawnych w zakresie gospodarki finansowej j.s.t.,  

 budżetu j.s.t.,  

 sprawozdawczości budżetowej,  

 klasyfikacji budżetowej,  

 podatków i opłat lokalnych,  

 pomocy publicznej,  

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

spłaty kredytu/ pożyczki, emisji obligacji, 

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

jest systematycznie aktualizowana. W BIP zamieszczano na bieżąco między innymi:  

 uchwały Kolegium RIO,  

 uchwały składów orzekających (z uwagami, zastrzeżeniami, negatywne), 

 plany realizacji zadań (sprawozdanie Izby z ramowego planu pracy w tym  

z działalności informacyjno-szkoleniowej, kontrolnej i z wykonania budżetu), 

 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, 

 oferty pracy w Izbie.  

Publikowane materiały w zakresie nadzoru i kontroli umożliwiają jednostkom samorządu 

terytorialnego oraz zainteresowanym osobom, zapoznanie się z orzecznictwem Kolegium 

dotyczącym zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów j.s.t., a także z wynikami 

przeprowadzonych kontroli. 

W 2014 roku odnotowano prawie 13 tys. odsłon strony www.bip.rio.opole.pl. 

2.3. W 2014 r. udzielono 39 pisemnych odpowiedzi zawierających wyjaśnienia w sprawach 

związanych z gospodarką finansową j.s.t., w tym 20 wyjaśnień na wystąpienia 

podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 

w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Udzielano także 

konsultacji telefonicznych oraz bezpośrednio w siedzibie Izby, 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 ewidencji księgowej, funkcjonowania aplikacji BeSTi@ i SJO 

BeSTi@. Ponadto instruktaż dotyczył również wypełniania formularzy elektronicznych 

opracowanych dla celów sprawozdawczych, WPF, podpisywania bezpiecznym podpisem 

elektronicznym sprawozdań i przesyłania sprawozdań za pomocą Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej. 

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

z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz z wykonania budżetu przez 

jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r.” prezentowanego w Sejmie przez KRRIO. 

Informacje zawierały dane statystyczne oraz rozbudowaną część opisową w wymaganej 

szczegółowości i formie. Dotyczyły one wszystkich aspektów działalności Izby. 

2.5. Prowadzono, dostępny na stronie www Izby, rejestr publikacji dotyczących finansów 

publicznych, w którym skatalogowano publikacje zawarte w: biuletynach informacyjnych 

regionalnych izb obrachunkowych, miesięczniku „Finanse Publiczne” oraz miesięczniku 

„Finanse Komunalne”.  

Katalog książek, będących w posiadaniu Izby aktualizowany jest na bieżąco, w miarę 

pozyskiwania nowych publikacji i dostępny jest dla pracowników w sieci komputerowej 

Izby. 

 

 

 

http://www.bip.rio.opole.pl/
http://www.bip.rio.opole.pl/
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II. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

1. Szkolenia dla pracowników Izby 

W 2014 r. pracownicy Izby podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach i seminariach 

zorganizowanych przez wyspecjalizowane firmy, ośrodki uniwersyteckie oraz regionalne izby 

obrachunkowe. 

Przeprowadzono szkolenie dwudniowe dla wszystkich pracowników merytorycznych, na 

którym omówiono tematy: profilaktyka wypalenia zawodowego, przegląd najnowszych zmian 

przepisów prawnych w kontekście funkcjonowania gospodarki finansowej j.s.t. i działalności 

RIO w Opolu, rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego.  

W szkoleniu wzięło udział 37 pracowników. 

Wykładowcami byli: trener w zakresie rozwijania umiejętności i kształtowania postaw 

pracowniczych, radca prawny oraz członek kolegium RIO w Zielonej Górze.  

W siedzibie Izby przeprowadzono jednodniowe szkolenie dla inspektorów WKGF na 

temat: „Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych”. Wykład prowadziła 

specjalistka w zakresie rachunkowości.  

Pracownicy RIO w Opolu uczestniczyli w licznych ogólnopolskich konferencjach 

naukowych, które zostały ujęte w załączniku nr 2. 

W ramach projektu Dobre Prawo – sprawne rządzenie, działanie 5.2 Programu 

operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

jeden pracownik Izby uczestniczył w II edycji szkoleń pod nazwą: Wzmocnienie potencjału 

organów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.  

RIO w Zielonej Górze zorganizowała spotkanie dla pracowników Izb w celu omówienia 

niezbędnych procedur jakie powinny spełniać systemy teleinformatyczne izby wynikające z 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.  

W szkoleniu uczestniczyło dwóch pracowników. 

W siedzibie RIO w Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty dla pracowników WIAS 

weryfikujących sprawozdania z zakresu operacji finansowych w celu omówienia nowych 

obowiązków i reguł kontroli tych sprawozdań wynikających ze zmienionego rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych. W spotkaniu tym uczestniczyła jedna osoba. 

W naradzie zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla przedstawicieli RIO, UW oraz delegatur NIK na temat problemów 

występujących podczas realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uczestniczył pracownik Izby. 

W celu wypracowania nowych mierników do budżetu zadaniowego izb, KRRIO 

zorganizowała warsztaty dla wszystkich przedstawicieli izb w Łodzi. W warsztatach tych 

uczestniczył przedstawiciel naszej Izby. Wynikiem tego spotkania było opracowanie nowych 

mierników, które będą miały zastosowanie od 2016 r. 
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Ponadto w 8 szkoleniach zorganizowanych przez Izbę dla jednostek samorządu 

terytorialnego uczestniczyło 18 pracowników RIO w Opolu: 

 11 pracowników w 1 szkoleniu, 

   2 pracowników w 2 szkoleniach, 

   3 pracowników w 3 szkoleniach, 

   1 pracownik w 4 szkoleniach, 

   1 pracownik w 6 szkoleniach. 

 

2. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego 

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła 8 szkoleń, w których uczestniczyło  

939 osób ujętych w załączniku nr 1 do sprawozdania. Szkolenia były kierowane do 

skarbników, pracowników służb podatkowych i finansowych. Wykładowcami na szkoleniach 

byli specjaliści - praktycy w zakresie finansów samorządowych. Szkolenia prowadzili 

również pracownicy Izby.  

 

3. Zaangażowanie pracowników Izby w szkolenia 

Spośród szkoleń zorganizowanych przez Izbę dla jednostek samorządu terytorialnego w 4 

szkoleniach 9 pracowników Izby przeprowadziło łącznie 25,5 godzin wykładów.  

Tematyka wykładów dotyczyła zagadnień podlegających nadzorowi i kontroli Izby.  

 

4. Współpraca z innymi izbami 

 

W ramach współpracy zorganizowano naradę dla naczelników i zastępców naczelników 

WIAS regionalnych izb obrachunkowych oraz członków zespołu autorskiego redagującego 

„Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 

jednostki samorządu terytorialnego”. W naradzie wzięło udział 27 przedstawicieli izb. 

 

III. OPRACOWANIA  

W 2014 roku przygotowano zbiorcze zestawienia danych dotyczących gospodarki 

finansowej jednostek samorządu terytorialnego pozwalające na sporządzenie następujących 

analiz:  

 Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego za 2013 rok, 

 Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 

opolskiego za 2013 rok, 

 Analiza wykonania budżetów przez województwa samorządowe za 2013 r. jako element 

„Sprawozdania KR RIO z działalności rio i wykonywania budżetu przez j.s.t. w 2013 r.” 

dla Sejmu, 

 Analiza dotycząca ryzyka zagrożeń w gospodarce finansowej j.s.t. wg stanu na 

31.12.2013 r., 

 Analiza poszczególnych elementów działalności j.s.t. pod kątem wystąpienia przesłanek 

skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie 

sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

za 2013 r. 
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Ponadto opracowano : 

 informację w zakresie ustawowych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla PARPA, 

 informację na temat wydatków na ochronę przeciwpożarową oraz dochodów własnych 

jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w latach 2011-2013 dla 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej, 

 informację o wydatkach na inwestycje samorządowe w latach 2012, 2013, 2014 

województwa opolskiego oraz podatku VAT odprowadzonego przez samorządy w tym 

okresie dla Dziennika Gazeta Prawna, 

 informację o uchwałach budżetowych gmin województwa opolskiego za lata 2006-2013 

dla Instytutu Badań Edukacyjnych. 

 

W ramach współpracy z Ministerstwem Finansów, Najwyższą Izbą Kontroli, Głównym 

Urzędem Statystycznym, Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych opracowano: 

 wykaz jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania RIO, które zostały wezwane 

do opracowania i uchwalenia programu postepowania naprawczego (wg stanu na dzień 

10 lutego 2014 r.), 

 informację w zakresie zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań 

w instytucjach, które nie będąc bankami wykonują czynności podobne do czynności 

bankowych (tzw. instytucjach parabankowych), 

 informację o jednostkach wezwanych do opracowania programu postępowania 

naprawczego w 2014 r., 

 informację w zakresie zobowiązań podmiotów leczniczych działających w formie 

SPZOZ utworzonych przez powiaty za lata 2011-2013, 

 dane dotyczące należności z tytułu pożyczek zagrożonych w jednostkach samorządu 

terytorialnego w latach 2010-2013, 

 danych ze sprawozdań z realizacji art. 30a ustawy Karta Nauczyciela za 2013 r. 

Zaopiniowano zewnętrzne akty prawne dotyczące: 

 projektu rozporządzenia MAiC z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu zwrotu części 

wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, 

 projektu rozporządzenia MF z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w 

wprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 
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załącznik nr 1 

do sprawozdania z działalności 

informacyjno - szkoleniowej 

 

Szkolenia dla pracowników samorządowych w 2014 r.  

A. Szkolenia dla skarbników: 

1. Dnia 15 stycznia 2014 r. – 83 osoby, miejsce – Opole,  

tematyka: 

Nieprawidłowości, uchybienia i dylematy rachunkowości budżetowej przy zamknięciu 

ksiąg rachunkowych. 

Wykładowca: Lucyna Hanus 

2. Dnia 16 – 17 października 2014 r. – 98 osób, miejsce – Prószków,  

 tematyka: 

 Projektowanie budżetów na 2015 r., 

 Wykorzystanie systemu Besti@ do planowania budżetowego,  

 Wybrane bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej, 

 Wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowości funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych przedstawione na tle wyników kontroli. 

Wykładowcy: Grzegorz Czarnocki, Klaudia Stelmaszczyk, Wojciech Kańczuga, Barbara 

Wołczak, Przemysław Sperczyński,  

B. Szkolenia dla służb podatkowych: 

1. Dnia 30 stycznia 2014 r. – 63 osoby, miejsce – Opole,  

tematyka: 

Postępowanie podatkowe. Nowe regulacje w zakresie Ordynacji podatkowej oraz 

podatków i opłat lokalnych. 

Wykładowca: Hanna Kmieciak  

C. Szkolenia dla służb finansowych: 

1. Dnia 23 stycznia 2014 r. – 202 osoby, miejsce – Opole,  

tematyka: 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych. 

Wykładowca: Damian Grzelka 

2. Dnia 7 marca 2014 r. – 211 osób, miejsce – Opole,  

tematyka: 

 Nowa sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych 

jednostek budżetowych w 2014 roku. 

 Techniczne aspekty wypełniania sprawozdań w arkuszu kalkulacyjnym 

udostępnionym przez MF oraz podpisywanie ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym. Sposób przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą. Izby (ePUAP). 
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Wykładowcy: Barbara Wołczak, Michał Łukasiewicz 

3. Dnia 15 kwietnia 2014 r. – 69 osób, miejsce – Opole,   

tematyka: 

Zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty praktyczne.  

Wykładowca: Krzysztof Puchacz 

4. Dnia 22 września 2014 r. – 59 osób, miejsce – Opole,  

tematyka: 

 Planowanie i gospodarowanie środkami funduszu sołeckiego w świetle działalności 

kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 Prawidłowość wydatkowania środków na przedsięwzięcia wskazane przez sołectwa 

oraz ujęcia ich w ewidencji i sprawozdawczości. 

 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego; ujęcie w uchwale 

budżetowej przedsięwzięć wynikających z wniosków sołectw oraz ich ewentualnych 

zmian. 

Wykładowca: Jarosław Fiedor, Aleksandra Bieniaszewska, Magdalena Przybylska  

5. Dnia 5 grudnia 2014 r. – 154 osoby, miejsce – Opole,  

tematyka: 

 Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za 

2014 rok. 

 Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji 

finansowych stwierdzone podczas kontroli problemowych i kompleksowych RIO. 

Wykładowcy: Barbara Wołczak, Urszula Wycisk. 

 

W 2014 roku na 8 szkoleniach przeszkolono 939 osób. 
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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 2014 roku  

L.P. 
TERMIN 

I MIEJSCE 

RODZAJ SZKOLENIA, TEMAT, ORGANIZATOR 

1.  8-10.01.2014 

Dąbrowa 

k/Kielc 

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 2013 r.” 

 Omówienie koncepcji i założeń „Sprawozdania z działalności 

regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 

jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.” 

 Uzgodnienie procedur weryfikacji sprawozdawczości Rb za 

2013 rok 

 Omówienie doświadczeń w zakresie opiniowania i nadzoru 

nad WPF 

 Narzędzia do opracowywania raportów z art.10a-wymiana 

doświadczeń 

 Nowelizacja ustawy o finansach publicznych 

RIO Kielce  

2.  14-16.01.2014 

Kielce 

Narada naczelników i zastępców naczelników WKGF  

 Udzielanie dotacji z budżetu jst dla jednostek oświatowych – 

kontrola koordynowana 

 Zadłużanie jednostek samorządu terytorialnego – kontrola 

koordynowana 

 Księgowość i sprawozdawczość – zakres kontroli 

kompleksowej, przykłady nieprawidłowości, tezy do dyskusji 

 Założenia kontroli koordynowanej na 2014 rok 

 ACL w praktyce izb 

RIO Kielce 

3.  17.01.2014 

Opole 

Szkolenie 

 Nowy Program Płatnik VER 9.01.001 

Emm Consulting  

4.  20-21.01.2014 

Augustów 

Konferencja 

 Opłata za gospodarowanie odpadami,  

 Planowane zmiany przepisów o podatku rolnym, leśnym i od 

nieruchomości  

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa 

5.  11.02.2014 

Zielona Góra 

 

Spotkanie pracowników Izb odpowiedzialnych za przygotowanie 

niezbędnych procedur wymaganych rozporządzeniem RM z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych.  

RIO Zielona Góra 
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6.  12.03.2014 

Kraków 

Szkolenie 

 Użytkowanie systemu Bestia 

CWA pro publico 

7.  17-20.03.2014 

Wrocław 

 

Szkolenie 

 Microsoft Excel – automatyzacja raportowania i analizy 

danych z użyciem VBA.  

Altkom Akademia 

8.  24.03.2014 

Warszawa 

Spotkanie warsztatowe nt. obowiązku izb wynikającego z 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych 

RIO Warszawa 

9.  25-26.03.2014 

Lublin   

 

Narada przedstawicieli RIO, UW oraz delegatur NIK 

 Omówienie problemów występujących podczas realizacji 

zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

10.  31.03.-2.04. 

2014 Katowice 

Szkolenie 

 Podstawy obsługi ACL 

RIO Katowice 

11.  10-11.04.2014 

Wrocław 

Konferencja 

 Zakres i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych 

 Inicjujący czynności w sprawie o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych 

 Postępowanie oraz zasady i tryb orzekania w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle czynności 

podejmowanych przez rzecznika dyscypliny finansów 

publicznych   

 Zażalenia i odwołania, skarga do Sądu Administracyjnego 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

12.  18.04.2014 

Opole 

Szkolenie 

 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce 

funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych 

Centrum Szkoleniowe Finanse publiczne 

13.  13 – 16.05.2014 

Łódź 

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 2013 r. 

RIO Łódź 

14.  14-16.05.2014 

Ustronie  Morskie 

Narada naczelników i zastępców naczelników WKGF oraz 

członków Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO  

 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego – prezentacja 

programu kontroli koordynowanej 

 Wybrane zagadnienia z działalności nadzorczej  

RIO w Szczecinie 
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15.  19 – 20.05.2014 

Łódź 

 

Warsztaty w zakresie budżetu zadaniowego z udziałem 

przedstawicieli RIO 

RIO Łódź 

16.  19 – 22.05.2014 

Poznań 

Narada kierowników Biur i głównych księgowych RIO  

 Omówienie wyników kontroli NIK za 2013 rok w 

regionalnych izbach obrachunkowych 

 Zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych 

 Problemy dotyczące polityki rachunkowości 

 Problemy związane z wykonaniem budżetu w 2014 roku 

 Projekt budżetu na 2015 rok 

 Budżet zadaniowy na 2015 rok 

RIO Poznań 

17.  13.06.2014 

Warszawa 

Szkolenie  

 Akt generalny KPA 

 Postępowanie uproszczone w KPA 

 Umowa administracyjna w KPA 

 Postępowanie odwoławcze 

 Tryby nadzwyczajne w KPA   

MAiC oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego w ramach Projektu PKOL „Dobre prawo – 

Sprawne rządzenie” 

18.  17 - 18.06.2014 

Turawa 

Szkolenie dla pracowników merytorycznych RIO w Opolu  

 Profilaktyka wypalenia zawodowego  

 Przegląd najnowszych zmian przepisów prawnych w 

kontekście funkcjonowania gospodarki finansowej j.s.t  

i działalności RIO w Opolu 

 Rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego  

RIO w Opolu 

19.  23.06.2014 

Warszawa 

Konferencja 

 Dotacje jako szczególna forma realizacji wydatków z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 

 Dotacja w systemie finansów publicznych. Zarys problematyki 

 Prawne determinanty samodzielności wydatkowej jst 

 Dotacje w strukturze uchwały budżetowej  

 Postępowanie w sprawie zwrotu dotacji udzielanych z budżetu 

jst 

 Problemy samorządowego prawa dotacyjnego  

 Dotacje udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  

 Ewolucja rozwiązań w zakresie dofinansowania klubów 

sportowych przez samorządy terytorialne 

 Dotowanie oświaty przez samorząd terytorialny 

 Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 Odpowiedzialność z tytułu udzielania i rozliczania dotacji z 

budżetów jst  
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Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Biuro 

Analiz Systemowych 

20.  25.06.2014 

Wałbrzych 

Konferencja 

 Samorząd terytorialny a polityka lokalna 

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 

21.  22.09.2014 

Kraków 

Szkolenie 

 Obsługa nowej wersji Informatycznego Systemu Obsługi 

Budżetu Państwa TREZOR 3.0 

Ministerstwo Finansów 

22.  29-30.09.2014 

Serock 

 

Konferencja 

 Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez j.s.t. 

w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania 

Wolters Kluwer 

23.  30.09.2014 

Warszawa 

Konferencja 

 Kontrola procesu udzielania zamówienia publicznego 

Urząd Zamówień Publicznych 

24.  8-10.10.2014 

Prószków 

Narada naczelników i zastępców naczelników WIAS oraz zespołu 

autorskiego redagującego Sprawozdanie z działalności 

regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 

jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. 

 Podsumowanie prac zespołu redakcyjnego „Sprawozdania z 

działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.”  

i przyjęcie harmonogramu prac nad Sprawozdaniem za 2014 r. 

 Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji 

w RIO Bydgoszcz 

 Dylematy w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz 

sprawozdawczości z operacji finansowych – rozbieżności 

interpretacyjne, ujednolicenie stanowisk w wykazywaniu 

danych w pozycjach poszczególnych sprawozdań  

 ePUAP – omówienie doświadczeń z funkcjonowania platformy 

w zakresie otrzymywania sprawozdań z jst oraz przekazywania 

sprawozdań przez Izby do GUS 

 Ustalenie sposobu wypełniania w systemie BeSTI@ wyników 

badania nadzorczego uchwał w sprawie WPF jst 

 Bieżące sprawy i problemy do omówienia na spotkaniu 

związane z funkcjonowaniem WIAS-ów, w tym doświadczenia 

Izb związane z programami naprawczymi jst, o których mowa 

w art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych 

RIO w Opolu 

25.  15-17.10.2014 

Chełmno 

Narada naczelników i zastępców naczelników WKGF  

 Informacje o realizacji przez poszczególne izby kontroli 

koordynowanej w zakresie zadłużenia jst 

 Kontrola koordynowana w 2015 r.: Dochody z mienia 

wynikające z umów cywilnoprawnych w kontekście art. 42  

ust. 5 ustawy o finansach publicznych  
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 Dostęp do informacji publicznej w praktyce organów 

administracji publicznej i samorządowej 

 Kontrola koordynowana w 2015 r.: Inwentaryzacja mienia jst 

RIO Bydgoszcz 

26.  22-24.10.2014 

Szklarska 

Poręba 

Narada kierowników Biur i głównych księgowych RIO  

 Omówienie poziomu wykorzystania środków finansowych na 

pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń dla jst w 

2014 r.  

 Zmiany rozporządzenia MF dot. Klasyfikacji budżetowej, 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych, przesuwanie środków finansowych między 

izbami, zmiany w zakresie sporządzania i przesyłania 

sprawozdań, planów, zapotrzebowania środków finansowych, 

planowania po wprowadzeniu nowej wersji systemu TREZOR  

 Omówienie wyników kontroli MAiC oraz NIK 

przeprowadzonych w Izbach 

 Założenia i prace nad projektem budżetu 2015 r. 

 Omówienie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych 

wprowadzonych w 2014 r. oraz przygotowania rocznego 

sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 

2013 r.  

 Omówienie wyników kontroli ZUS 

 Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.  

 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, 

odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową i 

inwentaryzację 

 Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2015 r. 

 Budżet zadaniowy 

 Omówienie instrukcji obiegu dokumentów księgowych 

RIO Wrocław 

27.  12.11.2014 

Wrocław 

Szkolenie 

 Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych 

Centrum szkoleniowe finanse Publiczne 

28.  17-19.11.2014 

Kołobrzeg 

Szkolenie 

 Obsługa programu ACL 

RIO Szczecin 

29.  18-21.11.2014 

Wrocław 

Szkolenie 

 Microsoft Excel – automatyzacja raportowania i analizy 

danych z użyciem VBA  

Altkom Akademia 

30.  20-21.11.2014 

Warszawa 

Konferencja 

 Prawo Zamówień Publicznych. Stan obecny i kierunki zmian.   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz miesięcznik Przetargi 

Publiczne 

31.  8-9.12.2014 

Augustów 

Konferencja 

 Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych  
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 Uchwały w sprawach podatków i opłat  

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa 

32.  12.12.2014 

Opole 

Szkolenie dla inspektorów WKGF RIO w Opolu  

 Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych  

RIO w Opolu 

33.  17.12.2014 

Warszawa 

Konferencja 

 Dyscyplina finansów publicznych w dziesięć lat po uchwaleniu 

ustawy – stan obecny i kierunki pożądanych zmian  

Ministerstwo Finansów 

34.  15-19.12.2014 

Katowice 

Szkolenie 

 MS 20411 administracja Windows Serwer 2012  

Dagma Autoryzowane Centrum Szkoleniowe 

 


