
 

 

REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

 

 

 

 

U c h w a ł a      Nr 3/21/2004 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  30 stycznia  2004 r. 
 

 

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy w tym planu kontroli na 2004 rok 
 

 Działając na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity  2001 r. - DzU nr 55, poz. 577; zm. 

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984, z 2003 r DzU nr 149, poz. 1454.) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

u c h w a l a  
 

 

ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na 2004 rok wraz z planem 

kontroli - w treści jak w załącznikach nr 1 i 2. 

 

 

 
        Przewodniczący Kolegium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      Ramowy plan pracy RIO w Opolu na 2004 r. 

 
               Załącznik nr 1 

             do Uchwały Kolegium nr 3/21/2004 

Lp. Wyszczególnienie zadań Termin Realizacja 

I 

1. 

 ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

Opracować roczne sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2003r. wraz ze sprawozdaniem 

z realizacji planu kontroli.  

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium Izby. 

 

do 31 marca 

 
WIAS przy współpracy z 

kierownikami komórek 

organizacyjnych 

Kolegium RIO 

2. 
Opracować sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu RIO za 2003 r. wraz z informacją opisową. 

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium. 

 

do 31 marca 

Główny Księgowy 

Kolegium RIO 

3. Rozpatrzyć sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej. do 31 marca Kolegium RIO 

4. Sporządzić bilans RIO za 2003 r.  do 31 marca Główny Księgowy 

5. Sporządzić plan rzeczowy i finansowy na 2004 r. środka specjalnego służącego do realizacji zadań w 

zakresie działalności szkoleniowej i informacyjnej. 

do 28 lutego Główny Księgowy we 

współpracy z 

Naczelnikiem WIAS 

6. Opracować układ wykonawczy budżetu RIO na 2004 r. i przekazać go do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu 

wielkości z ustawy 

budżetowej 

Główny Księgowy 

7. W okresach kwartalnych analizować przebieg realizacji budżetu RIO ze szczególnym uwzględnieniem 

funduszu wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych. 

do 10 dnia po zakończeniu 

kwartału przekazywać do 

Departamentu Finansowego 

w MSWiA 

Główny Księgowy 

8. Kontynuować realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zakupu środków trwałych oraz  remontów 

budynku RIO. 

bieżąco Główny Księgowy 

9. Przeprowadzać kontrolę finansową  wydatków Izby zgodnie z przyjętym systemem kontroli wewnętrznej. bieżąco a co najmniej 

raz w roku 

kompleksową 

Prezes lub pracownik z 

upoważnienia Prezesa, 

Naczelnicy Wydziałów 

10. Ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkurs na stanowisko Prezesa Izby. do 29 stycznia Kierownik Biura 

11. Przeprowadzić postępowanie celem wyboru kandydata na Prezesa Izby. zgodnie z procedurą Kolegium RIO 

12. Ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkurs na stanowiska pozaetatowych Członków 

Kolegium Izby. 

do 29 lipca Prezes RIO 
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13. Przeprowadzić postępowanie celem wyboru kandydatów na pozaetatowych Członków Kolegium Izby. 

 

zgodnie z procedurą Kolegium RIO 

14. Opracować projekt regulaminu organizacyjnego Izby w związku z nowelizacją ustawy o regionalnych 

izbach obrachunkowych i dostosować inne wewnętrzne uregulowania do wymogów aktualnych aktów 

prawnych i regulaminu organizacyjnego. 

 

do 29 maja  

Prezes Izby 

15. Uchwalić regulamin organizacyjny Izby. 

 

do 29 maja Kolegium RIO 

16. Wprowadzić w życie zmiany wynikające z nowych regulacji prawa pracy. do 30 kwietnia Kierownik Biura 

Radca Prawny 

17. Uchwalić wnioski do projektu budżetu Izby na 2005 rok. po otrzymaniu 

wytycznych 

Kolegium RIO 

18. Zabezpieczać prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego Izby. bieżąco WIAS 

II 
1. 

ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU 

Badać uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach określonych w artykule 11 ust. 1 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i podejmować rozstrzygnięcia nadzorcze zgodnie z 

przepisami prawa. 

 

w terminie 

umożliwiającym 

podjęcie rozstrzygnięcia 

 

Kolegium RIO 

2. Ustalać budżet jednostkom samorządu terytorialnego w przypadku nieuchwalenia go przez radę jednostki 

samorządu terytorialnego do 31 marca, zgodnie z art.123 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

do 30 kwietnia Kolegium RIO 

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

prezydentów miast sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2003 r.  

niezwłocznie, 

uwzględniając termin 

sesji absolutoryjnej 

składy orzekające 

4. Wydać opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 

w sprawie absolutorium. 

do 14 dni od daty 

wpływu  

składy orzekające 

5 Wydawać opinie w sprawie uchwały rady o nieudzieleniu absolutorium wójtowi, burmistrzowi, 

prezydentowi miasta. 

 

do 14 dni od daty 

wpływu  

składy orzekające 

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

prezydentów miast informacjach z przebiegu wykonania budżetów  za I półrocze 2004 r. 

 

do 30 dni od daty 

wpływu 

składy orzekające 
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7. Zaopiniować projekty budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia i 

objaśnieniami na 2005 r. 

do 30 dni od daty 

wpływu  

uwzględniając terminy 

sesji budżetowych 

składy orzekające 

8. Wydawać na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego opinie o możliwości 

spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. 

bieżąco składy orzekające 

9. Wydać opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu 

publicznego jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

bieżąco składy orzekające 

10. Rozpatrywać sprawy dotyczące powiadomień na podstawie art. 133 ustawy o finansach publicznych o 

dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika. 

do 30 dni od daty 

wpływu 

Komisja d/s 

kontrasygnaty 

11. Rozpatrywać odwołania  od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach określonych w art. 13 

pkt 3 - 5 ustawy o rio. 

w terminie  do 14 dni 

od daty wniesienia 

odwołania 

Kolegium RIO 

12. 

 

Rozpatrywać odwołania  od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach określonych w art. 13 

pkt 1, 2 i 8 - 10 ustawy o rio. 

 

w terminie do 30 dni od 

daty wniesienia odwołania 
Kolegium RIO 

13. Rozpatrywać zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. do 30 dni od daty 

doręczenia 

Kolegium RIO 

14.   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. 

bieżąco WIAS 

 

15. Realizować zadania Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

Przekazywać Ministrowi Finansów prawomocne orzeczenia lub postanowienia Komisji Orzekającej 

stwierdzające istotne uchybienia w czynnościach organu samorządowego lub innej jednostki sektora 

finansów publicznych sprzyjające  naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 

bieżąco Przewodniczący 

Komisji Orzekającej 

16. Sporządzać raporty o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. zgodnie z uchwałami 

Kolegium 
Członkowie 

Kolegium Naczelnicy 

WIAS i WKGF 

III 
1. 

ZADANIA W ZAKRESIE KONTROLI 
Opracować plan kontroli na 2004 r.  

 

do 31 stycznia 

 

Wydział Kontroli 

2. Realizować zadania kontrolne zgodnie z planem kontroli na 2004 r. bieżąco Wydział Kontroli 
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3. 
Realizować kontrole koordynowane zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO. wg ustaleń Komisji Wydział Kontroli 

4. 
Organizować,  w razie potrzeby, w kontrolowanych jednostkach narady pokontrolne po zakończeniu 

kontroli.  

bieżąco Inspektorzy kontroli 

5 
Sporządzić sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2003 r. do 31 marca Wydział Kontroli 

6. 
Nadawać dalszy bieg wynikom kontroli, a w szczególności kierować: wystąpienia pokontrolne do 

kontrolowanych jednostek, zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz wnioski 

Prezesa RIO o ukaranie bezpośrednio do Komisji Orzekającej. W przypadku stwierdzenia poważnych lub 

wielokrotnych naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Zawiadamiać  Wojewodę o utrzymywaniu się 

stanu niezgodności z prawem. 

bieżąco 

 

Wydział Kontroli 

7. 
Organizować cykliczne narady robocze połączone ze szkoleniem inspektorów kontroli, celem omawiania 

wyników kontroli i wymiany doświadczeń. 

co najmniej raz na 

2 miesiące 

Wydział Kontroli 

8. 
Dokonać weryfikacji tez kontroli kompleksowych w aspekcie wprowadzonych zmian przepisów prawnych 

oraz dokonać zmian tez w zakresie spraw podatkowych. 

do 30 kwietnia Wydział Kontroli 

9. 
Analizować orzeczenia Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

odnoszące się do nieprawidłowości   stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych przez RIO kontroli. 

Wyniki tych analiz prezentować okresowo na naradach roboczych z inspektorami kontroli. 

 bieżąco 

 

wyniki raz na pół 

roku  

 

Wydział Kontroli 
 

 

10. 
Kontynuować ocenę skuteczności działalności kontrolnej inspektorów kontroli w oparciu o wdrożony 

system.  

bieżąco 

 

Wydział Kontroli 

11. 
Opracować informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w 

latach  2003 – 2004 w zakresie: 

- Pozyskiwania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, 

- Nieprawidłowości związanych z ze sprzedażą nieruchomości gminnych i oddawaniem gruntów w 

użytkowanie wieczyste oraz  pozyskiwaniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia. 

 

 

 

do 30 czerwca 

 

do 30 listopada 

 

 

Wydział Kontroli 

12. 
Prowadzić  komputerowy rejestr przeprowadzonych kontroli dostępny w sieci komputerowej. 

Zweryfikować program komputerowy celem powiązania treści wystąpień pokontrolnych z zarejestrowaną 

kontrolą. 

bieżąco 

do 30 września 

Wydział Kontroli 

WIAS 
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13. Przygotowywać informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących naliczenia subwencji i 

rozliczeń dotacji celowych kierowane do organów dokonujących podziału tych  środków. 

bieżąco Wydział Kontroli, 

WIAS 

14. Kontrolować pod względem   rachunkowym i formalnym : 

- kwartalne sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

- wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej. 

 

raz na kwartał, 

 co pół roku 

 

WIAS 

IV  

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE ANALIZ 

W oparciu o sprawozdania z wykonania budżetów j.s.t. opracować informację o realizacji budżetów gmin  

za 2003r . 

 

 do 30 czerwca 

 

WIAS 

2. W oparciu o sprawozdania z wykonania budżetów j.s.t. opracować informację o realizacji budżetów 

powiatów i miasta na prawach powiatu  za 2003r. 

do 30 maja  WIAS 

3. W oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu  opracować informację o realizacji budżetu województwa 

za 2003r. 

 do 30 kwietnia WIAS 

4.  Opracować analizę dochodów jednostek samorządu terytorialnego uzyskiwanych na podstawie ustawy o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003. 

 

 do 30 października WIAS 

5. Sporządzić analizę dotyczącą wykonania budżetów województw samorządowych - jako element 

„Sprawozdania KRRIO z działalności rio i wykonywania budżetu przez j.s.t. w 2003 r.” dla Sejmu. 

 do 30 kwietnia WIAS 

6. Wyliczyć wielkości nadwyżek z lat ubiegłych w jednostkach samorządu terytorialnego. do 30 maja WIAS 

7. Sporządzać zbiorcze sprawozdania o długu publicznym  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. 

raz na kwartał 

 

WIAS 

8. Opracowywać zbiorcze informacje o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej. 

 

bieżąco WIAS 

 V 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA I INFORMACJI 
 

Sporządzić sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2003 r. 

 

 do 31 marca 
 

WIAS 

2. Organizować szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z 

bieżących potrzeb i wniosków zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

 

bieżąco  WIAS 
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3. Organizować szkolenia dla radnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym ze 

zgłaszanych wniosków i potrzeb. 

bieżąco WIAS 

4. Zamieszczać w witrynie internetowej Izby informacje o wynikach działalności nadzorczej i kontrolnej RIO 

oraz zamieszczać aktualne informacje dotyczące finansów publicznych. 

 bieżąco WIAS 

5. Zweryfikować strony Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Opolu pod kątem aktualnie obowiązujących 

wymogów. 

 do 29 lutego WIAS, Wydział 

Kontroli 

6. Organizować szkolenia dla pracowników Izby zgodnie z bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez 

Członków Kolegium i Naczelników Wydziałów. 

 bieżąco WIAS 

7. 
Sporządzić informacje  dotyczące działalności Izby dla potrzeb Sprawozdania KRRIO dla Sejmu za 2003 r.   do 30 marca WIAS 

8. Kontynuować działalność wydawniczą w formie Biuletynu Informacyjnego RIO w Opolu.  kwartalnie Kolegium 

Redakcyjne 

Biuletynu, WIAS 

9. Przygotowywać publikacje i analizy o zasięgu krajowym do miesięcznika rio – „Finanse Komunalne” oraz 

dla potrzeb KRIO. 

 bieżąco Członkowie Kolegium, 

Radca Prawny, 

Naczelnicy Wydziałów 

10. Prowadzić doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej.  bieżąco WIAS 

11. Upowszechniać informacje wynikające ze sprawowania kontrolnej funkcji przez izbę poprzez publikacje 

na  stronie www Izby oraz w Biuletynie Informacyjnym. 

 bieżąco Wydział Kontroli, 

WIAS 

12. Prowadzić komputerowy rejestr publikacji dotyczących finansów samorządowych ukazujących się w 

Biuletynach RIO, Finansach Komunalnych i  Skarbniku . 

 bieżąco WIAS 

13. Przekazywać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania z zakresu pomocy 

publicznej. 

 raz na kwartał WIAS 



Załącznik nr 2 
        do Uchwały Kolegium 3 /21/2004 

Plan kontroli na 2004 rok 
 

 

Lp. 

 

Jednostki podlegające kontroli 

Rodzaje kontroli 

kompleksowe problemowe 

1  Miasto Brzeg x  

2 Miasto Kędzierzyn-Koźle x  

3 Miasto i Gmina Byczyna x  

4 Miasto i Gmina Dobrodzień x  

5 Miasto i Gmina Gogolin x  

6 Miasto i Gmina Gorzów Śląski x  

7 Miasto i Gmina Kluczbork x  

8 Miasto i Gmina Krapkowice x  

9 Miasto i Gmina Olesno x  

10 Miasto i Gmina Ozimek x  

11 Miasto i Gmina Prudnik x  

12 Miasto i Gmina Strzelce Opolskie x  

13 Miasto i Gmina Ujazd x  

14 Miasto i Gmina Wołczyn x  

15 Miasto i Gmina Zdzieszowice x  

16 Gmina Branice x  

17 Gmina Jemielnica x  

18 Gmina Polska Cerekiew x  

19 Gmina  Strzeleczki x  

20 Gmina Walce x  

21 Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie  x 

22 Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie  x 

23 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku  x 

24 Dom Pomocy Społecznej w Prudniku  x 

25 Dom Pomocy Społecznej w Krapkowicach  x 

26 Gospodarstwo pomocnicze Urzędu 

Marszałkowskiego w Opolu 

 x 

27 Gospodarstwo pomocnicze powiatu nyskiego  x 

28 Gospodarstwo pomocnicze Miasta Opola  x 

29 Gospodarstwo pomocnicze gminy Tarnów 

Opolski 

 x 

 


