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      Ramowy plan pracy RIO w Opolu na 2005 r. 

 
                  Załącznik nr 1 

                do Uchwały Kolegium nr 2 /10 /2005 

 

Lp. Wyszczególnienie zadań Termin Realizacja 

I 
 

1. 

 ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 
 

Opracować roczne sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2004r. 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 2004 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 roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazać Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

do 1 marca Kierownik Biura 

5. Sporządzić bilans RIO za 2004 r. do 31 marca Główny Księgowy 

6. Wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zgodę na otwarcie rachunku dochodów 

własnych.  

do 31 stycznia Kierownik Biura 

7. Sporządzić plan rzeczowy i finansowy na 2005 r. rachunku dochodów własnych służącego do realizacji 

zadań w zakresie działalności szkoleniowej i informacyjnej. 

do 28 lutego Główny Księgowy we 

współpracy z 

Naczelnikiem WIAS 

8. Opracować układ wykonawczy budżetu RIO na 2005 r. i przekazać go do realizacji. niezwłocznie po 

otrzymaniu wielkości z 

ustawy budżetowej 

Główny Księgowy 

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

funduszu wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych. 

do 10 dnia po 

zakończeniu kwartału 

przekazywać 

sprawozdania do  

MSWiA 

Główny Księgowy 

10. Kontynuować realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zakupu środków trwałych - 5 notebooków 

 oraz  remontów budynku RIO  - odnowienie pomieszczeń. 

- pierwszy kwartał  

- do 30 czerwca 

Główny Księgowy 
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11. 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 

12. Ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkurs na stanowisko pozaetatowego Członka Kolegium 

Izby. 

niezwłocznie po 

powołaniu Członków 

Kolegium wyłonionych 

w konkursie 

 

Prezes RIO 

13. Przeprowadzić postępowanie celem wyboru kandydata na pozaetatowego Członka Kolegium Izby. 

 

zgodnie z procedurą Kolegium RIO 

14. Uchwalić wnioski do projektu budżetu Izby na 2006 rok. po otrzymaniu 

wytycznych 
Kolegium RIO 

15. Zabezpieczać prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego Izby. bieżąco WIAS 

16. Podjąć działania organizacyjne celem rozpoczęcia działalności Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO 

Opole. 

do 30 czerwca Prezes RIO, 

Kierownik Biura 

II 

 
1. 

ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU 
 

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

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i podejmować rozstrzygnięcia nadzorcze zgodnie z 

przepisami prawa. 

 

 

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 2004 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 wniosku 
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 2005 r. 

do 30 dni od daty 

wpływu informacji 
składy orzekające 

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

objaśnieniami na 2006 r. 

do 30 dni od daty 

wpływu,  

uwzględniając terminy 

sesji budżetowych 

 

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

spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. 

bieżąco, nie później niż 

30 dni od daty wpływu 

wniosku 

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, nie później niż 

30 dni od wpływu 

uchwały budżetowej 

 

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 powiadomienia 
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. 

niezwłocznie po ich 

podjęciu 
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 do 

30 czerwca 

Przewodniczący 

Komisji Orzekającej 

16. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia wykonywania ustawowych zadań przez nadzorowane i kontrolowane 

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

niezwłocznie po 

stwierdzeniu takiej 

sytuacji 

Członkowie Kolegium, 

Naczelnicy Wydziałów  

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

Kolegium 
Członkowie Kolegium 

przy współpracy 

Naczelników Wydziałów 

III 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE KONTROLI 
 

Opracować plan kontroli na 2005 r.  

 

 

do 31 stycznia 

 

 

Wydział Kontroli 

2. Realizować zadania kontrolne zgodnie z planem kontroli na 2005 r. uchwalonego przez Kolegium. bieżąco Wydział Kontroli 

3. Realizować kontrole koordynowane zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO. wg ustaleń Komisji Wydział Kontroli 
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4. Organizować,  w razie potrzeby, w kontrolowanych jednostkach narady pokontrolne po zakończeniu 

kontroli.  

bieżąco Inspektorzy kontroli 

5. Sporządzić sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2004 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. 

-wystąpienia - 60 dni od 

daty podpisania 

protokołu,  

-zawiadomienia do 

Rzecznika lub wnioski 

Prezesa 

 - 30 dni od 

uprawomocnienia 

wystąpienia 

pokontrolnego  

 

 

 

Wydział Kontroli 

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

wyników kontroli i wymiany doświadczeń. 

co najmniej 5 narad 

roboczych w roku 

Wydział Kontroli 

8. Dokonać oceny funkcjonowania nowego systemu przygotowania, prowadzenia i rozliczania kontroli 

kompleksowych. 

do 30 września 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 

 

 

raz na pół roku  

 

Wydział Kontroli 

 

 

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

system.  

bieżąco 

 

Wydział Kontroli 

11. Opracować 2 publikacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w 

latach  2004 – 2005 w zakresie: 

- Przestrzegania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przy udzielaniu ulg i zwolnień podatkowych. 

- Nieprawidłowości związanych z ustalaniem i wypłatą wynagrodzeń i nagród pracownikom urzędów 

oraz podległych jednostek organizacyjnych objętych kontrolą. 

 

 

do 30 czerwca 

 

do 31 października 

 

 

Wydział Kontroli 

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

 

bieżąco 

 

Wydział Kontroli 

 

13. Przygotowywać informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących naliczenia subwencji i 

rozliczeń dotacji celowych kierowane do organów dokonujących podziału tych  środków. 

bieżąco Wydział Kontroli 
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14. Kontrolować pod względem   rachunkowym i formalnym: 

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

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

- półroczne/roczne sprawozdania: Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, 

- korekty sprawozdań. 

 

niezwłocznie po 

wpłynięciu 

sprawozdania 

 

 

WIAS 

 

 

IV  
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE ANALIZ 
 

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

2004 r . 

 

 

do 30 czerwca 

 

 

WIAS 

2. W oparciu o sprawozdania z wykonania budżetów j.s.t. opracować analizę  realizacji budżetów powiatów i 

miasta na prawach powiatu  za 2004 r. 

do 30 maja  WIAS 

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

2004 r. 

do 30 kwietnia WIAS 

4. Opracować publikację o udzielanych poręczeniach przez jednostki samorządu terytorialnego.  do 30 listopada WIAS 

5. Opracować analizę  zadłużenia  jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2004. do 30 czerwca WIAS 

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

„Sprawozdania KRRIO z działalności rio i wykonywania budżetu przez j.s.t. w 2004 r.” dla Sejmu. 

do 30 maja WIAS 

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

8. 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. 

 

kwartalnie 

 

 

WIAS 

9. Przekazywać do Prezesa UOK i K i Ministerstwa Finansów sprawozdania jst o udzielonej pomocy 

publicznej. 

kwartalnie WIAS 

10. Przekazywać do Ministerstwa Finansów sprawozdania jst o zaległych należnościach przedsiębiorców z tyt. 

świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych. 

kwartalnie WIAS 

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

 

bieżąco WIAS 
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 V 
 

1. 

ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA I INFORMACJI 
 

Sporządzić sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2004 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, a w szczególności dla 

wójtów, burmistrzów i prezydentów, skarbników i służb podatkowych. 

 

bieżąco 

 

WIAS 

3. Organizować szkolenia dla radnych jednostek samorządu terytorialnego a w szczególności dla 

przewodniczących komisji budżetowych. 

do 30 października WIAS 

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

oraz zamieszczać aktualne informacje dotyczące finansów publicznych. 

bieżąco WIAS, Wydział 

Kontroli 

5. Zweryfikować strony Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Opolu pod kątem wymogów określonych 

przez KR RIO. 

 niezwłocznie po 

otrzymaniu stosownych 

dokumentów 

WIAS 

6. Zamieszczać na stronach BIP dokumentację z przebiegu kontroli. nie później niż 90 dni od 

podpisania protokołu 

kontroli 

WIAS, Wydział 

Kontroli 

7. Zorganizować szkolenie dla pracowników Wydziału Kontroli,  

oraz szkolenie dla wszystkich merytorycznych pracowników Izby. 

do 28  lutego, 

do 30 czerwca 

WIAS 

8. Sporządzić informacje dotyczące działalności Izby dla potrzeb Sprawozdania KRRIO dla Sejmu za 2004 r.  do 28 lutego WIAS 

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

Biuletynu, WIAS 

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

dla potrzeb KR RIO. 

wg uzgodnień Członkowie Kolegium, 

Radca Prawny, 

Naczelnicy Wydziałów 

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

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

Biuletynach RIO, Finansach Komunalnych i  Skarbniku . 

bieżąco WIAS 



Załącznik nr 2 
        do Uchwały Kolegium 2 /10/2005 

Plan kontroli na 2005 rok 
 

 

Lp. 

 

Jednostki podlegające kontroli 

Rodzaje kontroli 

kompleksowe problemowe 

1  Miasto Opole x  

2 Miasto i Gmina Biała x  

3 Miasto i Gmina Grodków x  

4 Miasto i Gmina  Namysłów x  

5 Miasto i Gmina  Otmuchów x  

6 Miasto i Gmina  Praszka x  

7 Gmina Bierawa x  

8 Gmina Dobrzeń Wielki
1
  x 

9 Gmina Domaszowice x  

10 Gmina Izbicko x  

11 Gmina Kamiennik x  

12 Gmina Lubrza x  

13 Gmina Łubniany x  

14 Gmina Olszanka x  

15 Gmina Skarbimierz
2
  x 

16 Gmina  Wilków x  

17 Powiat brzeski
3
  x 

18 Powiat głubczycki x  

19 Powiat kluczborski
4
  x 

20 Powiat krapkowicki x  

21 Powiat nyski x  

22 Powiat oleski x  

23 Powiat prudnicki
5
  x 

24 Powiat strzelecki x  

25 Województwo samorządowe x  

 

                                                           
1
 Kontrola prawidłowości udzielenia zamówienia publicznego dot. budowy gazociągu oraz finansowania inwestycji 

2
 Kontrola w zakresie prawidłowości w gospodarowaniu wybranymi nieruchomościami 

3
 Kontrola prawidłowości udzielania zamówienia publicznego dotyczącego modernizacji ogrzewania w jednostkach 

oświatowych 
4
 Kontrola zadłużenia powiatu 

5
 Kontrola zadłużenia powiatu 


