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Ramowy plan pracy RIO w Opolu na 2007 r. 
 

 

I.    ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

1. Opracować roczne sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2006 r. wraz 

ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli.  

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium Izby. 

WIAS przy współpracy kierowników komórek organizacyjnych przygotował w terminie 

sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2006 rok, w którym przedstawił w 

sposób zwięzły realizację zadań przyjętych w planie. Sprawozdanie zostało rozpatrzone na 

posiedzeniu Kolegium i przyjęte uchwałą Kolegium nr 7/33/2007 z 23 marca 2007 r. 

2. Opracować sprawozdanie z wykonania budżetu RIO za 2006 r. wraz z informacją 

opisową.  

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu RIO w Opolu za 2006 r. wraz z informacją opisową 

opracowano w terminie i przedstawiono Kolegium. W sprawozdaniu tym przedstawiono zmiany 

dokonane w planie finansowym Izby, omówiono szczegółowo realizację wydatków bieżących 

oraz wydatków majątkowych. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Kolegium uchwałą nr 

7/32/2007 z dnia 23 marca 2007 r. 

3. Rozpatrzyć sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej. 

Kolegium rozpatrzyło sprawozdania z działalności kontrolnej oraz informacyjno – 

szkoleniowej i przyjęło je odpowiednio uchwałami nr 7/34/2007 i 7/35/2007 z dnia 23 marca 

2007 r. Na Kolegium Naczelnicy Wydziałów omówili przyjmowane sprawozdania. 

4. Sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazać 

Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  

Sporządzono roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2006 r. zgodnie 

z przepisami prawa i w dniu 8 lutego 2007 r. i przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych. 

5. Sporządzić bilans RIO za 2006 r.  

 Bilans RIO w Opolu za 2006 r. wraz z załącznikami i częścią opisową sporządzono zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i przekazano w dniu 28 marca 2007  r. do Departamentu Budżetu 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

6. Sporządzić plan rzeczowy i finansowy na 2007 r. rachunku dochodów własnych służący do 

realizacji zadań w zakresie działalności szkoleniowej i informacyjnej. 

Plan rzeczowy zawierający przewidywaną ilość i zakres tematyczny szkoleń dla jednostek 

samorządu terytorialnego opracował WIAS. Na podstawie planu rzeczowego Główna księgowa 

opracowała plan finansowy przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych, który 

został zatwierdzony przez Prezesa RIO w Opolu w dniu 1 marca 2007 r. 

7. Opracować układ wykonawczy budżetu RIO na 2007 r. i przekazać go do realizacji. 

Dysponent części budżetowej w piśmie z dnia 21.02.2007r. Nr DB-B-0332-2-591/07 

przekazał RIO w Opolu ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetowych wynikające z 

układu wykonawczego budżetu Państwa. Na podstawie tych danych sporządzono plan 

finansowy na 2007 r. Plan ten został zatwierdzony przez Prezesa RIO w Opolu w dnia 28 lutego 

2007 r. 

8. W okresach kwartalnych analizować przebieg realizacji budżetu RIO ze szczególnym 

uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych. 
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Przebieg wykonania budżetu Izby w 2007 r. analizowano na bieżąco. W okresach 

kwartalnych sporządzano opisową informację z realizacji planu dochodów i wydatków 

budżetowych. Informacja ta zawierała szczegółowe omówienie zagadnień zawartych w piśmie 

MSWiA z dnia 13.04.2006 r. Nr DB-S-0372/3-100/2006 r. a w szczególności: 

− prawidłowość i terminowość pobierania dochodów , 

− plan finansowy i jego zmiany dokonywane w ciągu poszczególnych okresów 

sprawozdawczych, 

− zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, 

− prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym przebieg i zakres 

zrealizowanych zadań, 

−  przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej 

oceny celowości zaciągniętych zobowiązań i dokonywania wydatków. 

Analizy kwartalne przekazywane były do MSWiA Departament Budżetu. 

9. Realizować zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie:  

a. klimatyzacji,  

b. remontu pomieszczeń biurowych,  

c. zakupu sprzętu komputerowego. 

Klimatyzacja pomieszczeń zastała wykonana w miesiącu czerwcu. Odbioru technicznego 

dokonano w pierwszych dniach lipca i w tym miesiącu dokonano płatności. Klimatyzację 

założono w 10 pomieszczeniach biurowych najbardziej nasłonecznionych i w pomieszczeniu, w 

którym znajdują się serwery komputerowe. Projekt wykonania klimatyzacji zakładał 

umieszczenie agregatów na dachu budynku, co wiązało się z wykonaniem innych prac 

powiązanych z założeniem klimatyzacji. Przede wszystkim przebudowano kominy, na których 

zamontowano  agregaty. Doprowadzono także oddzielne zasilanie elektryczne. Prace te zostały 

wykonane zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ekspertyzy wydanej o stanie technicznym 

dachu i poszczególnych jego częściach składowych oraz projektu wykonania klimatyzacji.  

W dwóch pomieszczeniach przeznaczonych  do składowania akt (archiwum) przeprowadzono 

remont, modernizując zawory i wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Ekspertyza stanu tej 

instalacji wykazała, iż jest ona popękana, uszkodzeniu uległy zawory, co skutkowało zalaniem 

tych pomieszczeń. Zadanie realizowane było wspólnie z Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym w Opolu., gdyż zakres tych prac wykonywany był także w pomieszczeniach 

archiwalnych SKO. Wydatki zostały podzielone na dwie jednostki. Wspólne wykonanie tych 

prac, pozwoliło na bardziej ekonomiczne wykorzystanie środków. 

W zakresie remontu pozostałych pomieszczeń biurowych ( 3 gabinetów) realizacja tego zadania 

wymagała zaangażowania znacznych środków. Wstępny kosztorys inwestorski na realizację 

tego zadania zakładał kwotę około 60.000zł.i przekraczał kwotę planowaną. Wykonanie 

modernizacji tych pomieszczeń biurowych wprowadzono do planu pracy na rok 2008.  

W 2007 r. dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych oraz pięć sztuk laptopów.   

10. Przeprowadzać kontrolę finansową wydatków Izby, zgodnie z przyjętym systemem 

kontroli wewnętrznej. 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa RIO w Opolu nr 9 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie 

ustalenia procedur kontroli finansowej obowiązującej w RIO w Opolu, przeprowadzono w 

dniach od 17 grudnia 2007 r. do 4 stycznia 2008 r. kontrolę finansową. 

Zakresem kontroli objęto: 

− procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, 

− zamówienia publiczne, 

− wydatki majątkowe, 
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− dowody księgowe – ich zgodność z wymogami wynikającymi z art. 21 i art. 22 ustawy o  

rachunkowości.  

Wyniki badań poszczególnych zagadnień zostały przedstawione w protokole sporządzonym z 

tej kontroli.  

11. Przeprowadzać zadania audytu wewnętrznego w Izbie, zgodnie z przyjętym planem 

audytu. 

W związku z nie wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków przez zatrudnionego 

audytora prowadzone były  z nim rozmowy i korespondencja w tej sprawie. Brak reakcji ze 

strony audytora spowodował, iż w dniu 9 października 2007 r. Prezes Izby zgodnie z przepisem 

art. 51 ust. 9 ustawy o finansach publicznych wystąpił do Ministra Finansów o zgodę na 

rozwiązanie umowy o pracę z audytorem Izby. W dniu 8 grudnia 2007 r. rozwiązano stosunek 

pracy w drodze wypowiedzenia umowy o pracę. Jeszcze w miesiącu grudniu podjęto starania o 

zatrudnienie nowego audytora wewnętrznego. 

12. Uchwalić wnioski do projektu budżetu Izby na 2008 rok. 

Wnioski do projektu budżetu na 2008 r. zostały przyjęte przez Kolegium uchwałą 9/43/2007 

z 16 kwietnia 2007 r. Uchwała Kolegium została przekazana do Przewodniczącego Komisji ds. 

Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych KRRIO w dniu 16 kwietnia  2007 r. 

13. Zabezpieczać prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego Izby. 

Działania w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju systemu 

informatycznego Izby obejmowały w szczególności: 

− administrowanie siecią informatyczną opartą na systemach Windows 2003 Server firmy 

Microsoft (serwer HP Proliant ML350 i serwer Fujitsu Siemens Primergy TX300 S2), 

Netware SBS 5 firmy Novell (serwer IBM Netinity 1000), 

− administrowanie serwerem bazy danych MS SQL Server 2000 firmy Microsoft, na którym 

zainstalowany jest program do sprawozdań budżetowych Bestia firmy Sputnik Software, 

− wdrażanie i aktualizację programu Bestia firmy Sputnik Software,  

− comiesięczną aktualizację programu LEX Omega w wersji sieciowej oraz programu LEX 

RIO w wersji dla inspektorów kontroli, 

−  zarządzanie i zabezpieczenie punktu dostępu pomiędzy siecią prywatną Izby (sieć LAN) a 

siecią publiczną (Internet) – oparte na routerze DI-624+ firmy D-Link, 

− bieżącą aktualizację programu antywirusowego McAfee Virus Scan firmy Network 

Associates rozprzestrzeniającego bazy szczepionek na poszczególne stacje robocze 

znajdujące się w sieci informatycznej Izby, 

− archiwizację danych znajdujących się na serwerach Windows 2003 Server oraz Netware SBS 

5 przy pomocy streamera HP Storage Works DAT 40 zainstalowanego w serwerze Fujitsu 

Siemens Primergy TX300 S2, 

− naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, 

− zarządzanie siecią bezprzewodową usprawniającą pracę pracowników, w szczególności 

pracowników Wydziału Kontroli RIO, 

− utrzymanie istniejących i instalację nowych serwerów wydruku w celu usprawnienia 

drukowania dokumentów w sieci informatycznej, 

− zarządzanie sprawami licencyjnymi różnego typu oprogramowania używanego przez 

pracowników RIO, 

− udzielanie wszelkiej pomocy pracownikom Izby w sprawach informatycznych, 

− określenie parametrów technicznych komputerów planowanych do zakupu, 

− przygotowanie do pracy nowo zakupionych komputerów, notebook’ów oraz 

oprogramowania. 
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14. Wdrożyć system sieciowy oparty na serwerze Windows Small Business Server 2003 

dostarczony przez Ministerstwo Finansów. 

System sieciowy oparty na serwerze Windows Small Business 2003 (oprogramowanie 

sieciowe firmy Microsoft) był wdrażany na bieżąco. W sieci tej pracuje już  80% wszystkich 

komputerów znajdujących się na stanie Izby. Pełne objęcie systemem Izby jest uwarunkowane 

systematycznym dokupywaniem poszczególnych licencji klienckich (umożliwienie pracy 

komputera z serwerem ). 

15. Przenieść konfigurację (migracja) systemu sieciowego NetWare firmy Novell do sytemu 

opartego o technologię Windows 2003 Serwer firmy Microsoft. 

Migracja systemów jest  trakcie realizacji. Jest to proces skomplikowany i długotrwały, 

którym nie objęto do końca 2007 r. 20% wszystkich komputerów. Uwarunkowany jest liczbą 

podłączonych komputerów do nowego systemu sieciowego opartego na systemie Windows 

2003 Server (patrz punkt 14). Dopiero wówczas, gdy wszystkie urządzenia będą podłączone do 

nowej sieci, będzie możliwa kompletna migracja. 

16. Wdrożyć i testować technologie Microsoft Exchange Server 2003. 

 Został wdrożony Microsoft Exchange Server 2003 – program umożliwiający m.in. 

komunikowanie się pracowników w Izbie za pomocą poczty wewnętrznej. Ze względu na 

rozbudowaną funkcjonalność oprogramowania poszczególne jego elementy są cały czas w fazie 

testowania, tj.: 

a) zintegrowanie z usługami katalogowymi Windows Server 2003 (Active Directory), 

b) tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych, 

c) współpraca z Microsoft Office Outlook 2003, Outlook 2002 (Office XP) oraz Outlook 

2000, Outlook 

d) ustawienia zabezpieczeń – transmisja protokołami Simple Mail Transfer Protocol [SMTP], 

Post Office Protocol 3 [POP3] oraz Internet Message Access Protocol [IMAP], 

e) Web Access - dostęp do skrzynek pocztowych używany na innych platformach klienckich 

poprzez przeglądarki, 

f) funkcje antyspamowe oraz integracja z listami bezpiecznych i blokowanych nadawców 

programu Office Outlook 2003, 

g) rozwinięte narzędzia administracyjne do zarządzania skrzynkami pocztowymi. 

17. Prowadzić bieżący nadzór nad oprogramowaniem używanym przez pracowników RIO. 

W ramach prowadzonego nadzoru nad oprogramowaniem używanym przez pracowników 

RIO m.in. zostało zakupione oprogramowanie o nazwie Uplook firmy „A plus C”. Program ten 

pozwala na automatyczne przeprowadzanie audytu oprogramowania na poszczególnych 

komputerach oraz notebook’ach. Audyt jest przeprowadzany co pół roku. 

18. Wdrożyć System Obsługi Budżetu Państwa „TREZOR” w zakresie: 

− realizacji planowania i wykonywania budżetu państwa, 

− sprawozdawczości. 

System obsługi Budżetu Państwa „TREZOR” w 2007r. został wdrożony w w/w  zakresie. W 

systemie tym w formie elektronicznej sporządzano i przekazywano do Departamentu Budżetu 

MSWiA:  

− plan finansowy RIO w Opolu w szczegółowości do paragrafów wynikających z klasyfikacji 

budżetowej oraz jego zmiany, 

− harmonogram dochodów i wydatków na 2007 r., 

− miesięczne a następnie dekadowe zapotrzebowania na środki budżetowe, 
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− sprawozdania z wykonania: dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, rachunku 

dochodów własnych oraz sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych i bilans 

jednostki. 

19. Kontynuować wdrażanie w Izbie programu do sprawozdawczości budżetowej j.s.t. 

„BESTIA”. 

Program Bestia jest na bieżąco aktualizowany z uwagi na bardzo rozbudowaną, 

wielomodułową strukturę programu. Aktualizacje uwzględniają zgłaszane błędy przez 

pracujących użytkowników. To powoduje testowanie kolejnych wersji oprogramowania oraz 

konieczność coraz lepszego opanowywania języka SQL, w którym zbudowana jest baza danych 

programu Bestia. 

20. Realizować zadania określone art. 70 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych w zakresie zapewnienia siedziby, obsługi prawnej i 

administracyjno-technicznej komisji orzekającej oraz rzecznika i jego zastępcy 

właściwych w sprawach tej komisji a także realizować wydatki związane z ich 

funkcjonowaniem.  

Zadania wynikające z w/w przepisu, a dotyczące zapewnienia siedziby, obsługi prawnej i 

administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Orzekającej oraz Rzecznika i jego zastępców 

właściwych w sprawach tej komisji realizowane są na bieżąco.  

Wydatki związane z działaniem RKO i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych (w tym  

wypłata wynagrodzeń) realizowane są przez Biuro Izby w ramach planu wydatków 

zatwierdzonego na dany rok budżetowy.  

 

II. ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU 

Działalność nadzorcza Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu obejmuje 92 jednostki,  

w tym 83 jednostki samorządu terytorialnego (województwo samorządowe, 11 powiatów, 70 

gmin, miasto na prawach powiatu) oraz 9 związków. Jeden z zarejestrowanych związków 

zaprzestał prowadzenia gospodarki finansowej w 2006 r., ale nie został zlikwidowany. 

1. 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. 

Kolegium w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zbadało 3.891 uchwał i zarządzeń 

organów j.s.t. oraz związków komunalnych, w tym: 

a) w sprawie zmiany budżetu – 2.550, 

b) w sprawie podatków i opłat lokalnych – 454, 

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych – 151, 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej j.s.t. – 92, 

e) w sprawie budżetów - 91, 

f) w sprawie absolutorium – 90, 

g) w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych – 84, 

h) w sprawie przyznawania dotacji na remont zabytków – 61, 

i) w sprawie procedury uchwalania budżetu – 46, 

j) w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – 39, 

k) w sprawie zabezpieczenia środków w formie weksla – 27, 

l) w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji dla j.s.t. – 22, 

m) w sprawie planu przychodów i wydatków funduszy celowych – 22, 

n) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze – 21, 
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o) w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji dla szkół i przedszkoli – 16, 

p) w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych – 14, 

q) w sprawie zaciągania kredytów krótkoterminowych – 13, 

r) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. – 11, 

s) innych uchwał – 87. 

Wyniki badania uchwał przez Kolegium przedstawiają się następująco: 

a) nie stwierdzono naruszenia prawa – 3 772 uchwał, 

b) stwierdzono nieistotne naruszenie prawa - 39 uchwał, 

c) stwierdzono istotne naruszenie prawa, uzasadniające wszczęcie postępowania w trybie art. 

12 ustawy o rio – 6 uchwał, 

d) stwierdzono niezgodność z prawem bez prowadzenia postępowania w trybie art. 12 ustawy 

o rio (po upływie roku budżetowego) – 4 uchwały, 

e) orzeczono o nieważności  uchwał - 70, z tego: 

− nieważność dotyczyła części uchwały - 45, 

− nieważność dotyczyła całości uchwały – 25. 

2. Ustalać budżet jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych, w przypadku nieuchwalenia go przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego do 31 marca roku budżetowego. 

 Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego uchwaliły budżety 

do dnia 31.03.2007 r. 

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

burmistrzów i prezydentów miast sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o sprawozdaniach zarządów powiatów i województwa 

oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów z wykonania budżetów za 2006 r., z czego 75 opinii 

było pozytywnych, a 8 z uwagami i zastrzeżeniami. 

Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 

a) gminy    - 62 opinie pozytywne, 

-  8 opinii z uwagami lub zastrzeżeniami, 

b) powiaty    - 11 opinii pozytywnych, 

c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 

d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 5 opinii pozytywnych i 2 opinie z uwagami o sprawozdaniach z wykonania 

budżetów związków gmin.  

4. Wydać opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium. 

Składy orzekające wydały 83 opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium. W tej liczbie mieściło się 71 opinii pozytywnych oraz 11 opinii z uwagami lub 

zastrzeżeniami i 1 opinia negatywna, która dotyczyła wniosku o nieudzielanie absolutorium.  

Przyczyną wydania negatywnej opinii był fakt, iż komisja rewizyjna oceniała sprawy, które 

nie wiązały się bezpośrednio z wykonywaniem budżetu 2006 r., lecz z szeroko pojętą 

gospodarką finansową gminy. Z przedstawionych dokumentów nie wynikało, aby komisja 

rewizyjna dokonała całościowej oceny realizacji zadań określonych w budżecie gminy, 

wypełniając tym samym dyspozycje ustawowe wynikające z art. 18a ust. 3 ustawy o 

samorządzie gminnym.  
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Wyniki opiniowania w podziale na stopnie j.s.t.: 

a) gminy    - 59 opinii pozytywnych, 

 - 10 opinii z uwagami lub zastrzeżeniami, 

 -  1 opinia negatywna, 

b) powiaty    - 11 opinii pozytywnych, 

c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia z uwagami, 

d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 4 opinie pozytywne oraz 2 opinie z uwagami o wnioskach komisji rewizyjnych 

w sprawach absolutorium przedłożonych przez związki gmin. Jeden związek nie posiada 

komisji rewizyjnej, a jeden rozpoczął swoją działalność od przedstawienia Izbie projektu 

budżetu na 2007 r. 

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

burmistrzowi, prezydentowi miasta.  

W jednej gminie Rada podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2006 r. Kolegium Izby orzekło nieważność tej uchwały z powodu 

naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 199 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych i w związku z tym Skład Orzekający nie wydał opinii w przedmiotowej 

sprawie. 

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 2007 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o informacjach z przebiegu z wykonania budżetu za I 

półrocze 2007 r., w tym: 74 opinie pozytywne oraz 9 z uwagami i zastrzeżeniami. 

Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 

a) gminy    - 62 opinie pozytywne, 

     -  8 opinii z uwagami lub zastrzeżeniami, 

b) powiaty    - 10 opinii pozytywnych, 

     -  1 opinia z uwagami, 

c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 

d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 7 pozytywnych i 1 opinię z uwagami z przebiegu wykonania budżetów za I 

półrocze 2007 r. związków komunalnych.  

7. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz przez 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast projektach budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz informacjami o stanie mienia 

jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 180 ustawy o finansach 

publicznych.  

Składy orzekające wydały w 2007 r. 82 opinie o projektach budżetów na 2008 r., w tym: 56 

opinii pozytywnych i 27 z uwagami i zastrzeżeniami. W jednym przypadku Skład Orzekający 

zaopiniował projekt budżetu gminy w 2008 r., ze względu na nieprzedłożenie go w ustawowym 

terminie przez ustępującego z funkcji burmistrza gminy. 

Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 

a) gminy    - 43 opinie pozytywne, 

     - 26 opinii z uwagami lub zastrzeżeniami, 

b) powiaty    - 10 opinii pozytywnych, 

     -  1 opinia z uwagami, 
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c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 

d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 7 pozytywnych i 1 opinię z zastrzeżeniami o projektach budżetów na 2008 r. 

związków komunalnych.  

8. Wydać opinie o prawidłowości dołączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu 

jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych. 

Opiniując projekty budżetów na 2007 rok składy orzekające nie wydawały opinii o 

prawidłowości dołączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu jednostek samorządu 

terytorialnego. Mając na względzie nowelizację ustawy o finansach publicznych dokonaną 

ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw, która weszła w życie 29 grudnia 2006 r., regulacje te miały zastosowanie po raz 

pierwszy do projektów budżetów na 2008 rok.  

Składy orzekające wydały 80 opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego 

załączonej do projektów budżetów na 2008 r., w tym: 72 opinie pozytywne, 8 z uwagami i 

zastrzeżeniami. 

Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 

a) gminy    - 59 opinii pozytywnych, 

     -   8 opinii z uwagami lub zastrzeżeniami, 

b) powiaty    - 11 opinii pozytywnych, 

c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 

d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 1 pozytywną i 1 opinię negatywną o prognozie kształtowania się długu 

publicznego, załączonej do projektów budżetów związków na 2008 r. Zaopiniowana 

negatywnie prognoza łącznej kwoty długu związku, wynikająca z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań, nie zawierała podstawowych wskaźników umożliwiających określenie zgodności z 

prawem wielkości zadłużenia, tj. prognozowanych dochodów, prognozy planowanych do 

zaciągnięcia w latach następnych zobowiązań z tytułów pożyczek, kredytów oraz wydatków z 

tyt. odsetek od zaciągniętej pożyczki. Ponadto wielkość planu rozchodów w odniesieniu do 

wielkości planu dochodów przyjętej w prognozie stanowiła 18,3%, co naruszało dyspozycję art. 

169 ust. 1 ufp (analogicznie w opinii negatywnej o możliwości sfinansowania deficytu 

związku). 

9. Wydać opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych. 

 Składy orzekające wydały w 2007 r. 71 opinii pozytywnych o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetowego j.s.t., z czego 5 opinii wydano na podstawie uchwały budżetowej na 

2007 r. a 66 opinii na podstawie projektu budżetu na 2008 r. 

Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 

a) gminy    - 61 opinii pozytywnych, 

b) powiaty    -  8 opinii pozytywnych, 

c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 

d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 3 opinie pozytywne i 1 opinię negatywną o możliwości sfinansowania 

deficytu związku. Skład orzekający w negatywnej opinii stwierdził, iż przyjęta w projekcie 

uchwały budżetowej wielkość planu rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w odniesieniu do 
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wielkości planu dochodów stanowiła 18,3%, co narusza art. 169 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych.  

10. Wydawać na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego opinie o 

możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. 

Składy orzekające wydały 88 opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki, z czego 83 

pozytywne i 5 z uwagami.  

Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 

a) gminy    - 72 opinie pozytywne, 

     -   2 opinie z uwagami, 

b) powiaty    -   6 opinii pozytywnych, 

     -   3 opinie z uwagami, 

c) miasto na prawach powiatu -   5 opinii pozytywnych, 

Składy orzekające wydały pozytywne opinie o możliwości wykupu obligacji komunalnych, 

przez jedną gminą i województwo samorządowe. 

11. Rozpatrywać sprawy dotyczące powiadomień na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych, o dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne polecenie 

zwierzchnika.  

W 2007 roku do Regionalnej Izby nie wpłynęło żadne powiadomienie o dokonaniu przez 

skarbnika kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.  

12. Rozpatrywać odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach 

określonych w art. 13 pkt 3 - 5 ustawy o rio. 

Do Izby wpłynęło 1 odwołanie od opinii w/s projektu budżetu na 2007 r. W odwołaniu 

podniesiono kwestie dotyczące przywołania niewłaściwej uchwały proceduralnej, będącej 

podstawą do wydania opinii oraz upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i 

pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu.  Zdaniem odwołującego zapis powyższy był zgodny z art. 184 

ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.  

Kolegium Izby uchwałą nr 3/16/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. postanowiło uwzględnić 

odwołanie. 

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

określonych w art. 13 pkt 1, 2 i 8 - 10 ustawy o rio. 

Do Izby wpłynęły 3 odwołania od pozytywnych opinii składu orzekającego o możliwości 

spłaty kredytu. Kolegium Izby uchwałą nr 13/59/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. postanowiło 

uwzględnić odwołania, gdyż uznało, iż zapis zawarty w treści uzasadnień uchwał składu 

orzekającego, dotyczący braku możliwości pokrycia bieżących wydatków z bieżących 

wpływów w latach 2007-2011, (co wynikało ze wskaźnika pokrycia bieżących wydatków 

bieżącymi dochodami oscylującego w granicach 93,01% do 99,85%) był zbyt daleko idący. 

Natomiast zarzut naruszenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu dyspozycji art. 

165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ze względu na 

zakwalifikowanie w dokumencie źródłowym „nadwyżka operacyjna jednostki samorządu 

terytorialnego” do kategorii dochodów majątkowych paragrafów klasyfikacji budżetowej 047 

oraz 048, zdaniem Kolegium nie znajdywał uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym. 

14. Rozpatrywać zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, 

zgodnie z art. 25 b ustawy o rio. 
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Do Izby wpłynęły 3 zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. 

Kolegium Izby, uchwałą nr 18/82/2007 z dnia 14 września 2007 r. postanowiło uwzględnić 

zastrzeżenia wójta gminy w przedmiocie kosztów utrzymania nieruchomości, ponoszonych w 

miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku do wyliczenia dodatku mieszkaniowego.  

W drugim przypadku, uchwałą nr 20/84/2007 z dnia 25 września 2007 r. Kolegium 

postanowiło w całości oddalić wniesione zastrzeżenia stwierdzając, iż przedmiotowe wnioski 

zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nie naruszały prawa. 

W trzecim przypadku, uchwałą nr 30/137/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. Kolegium 

postanowiło częściowo uznać wniesione zastrzeżenia w zakresie użytego we wniosku 

pokontrolnym stwierdzenia o zaprzestaniu rozpatrywania w konkursie na realizację zadań 

publicznych ofert, do których nie załączono sprawozdań finansowych za ostatni rok. 

Jednocześnie Kolegium uznało za zasadne i konieczne, w postępowaniu o udzielenie dotacji na 

realizację zadań publicznych przyznawanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 

publicznych, ustosunkowywanie się w uzasadnieniu wyboru ofert do spełnienia przez oferenta 

wymogów formalnych w składanych ofertach oraz przestrzeganie przepisów rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  

15. 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. 

Opiniując sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. składy orzekające nie wydały 

żadnej opinii negatywnej, w związku z czym nie było konieczności powiadomienia wojewody 

oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

16. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia wykonywania ustawowych zadań przez nadzorowane 

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

samorządu terytorialnego. 

Kolegium Izby nie stwierdziło zagrożeń dla wykonania ustawowych zadań przez 

nadzorowane i kontrolowane jednostki, które wymagałyby sporządzenia raportu o stanie 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

17. Sporządzać raporty o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Do końca roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie sporządziła żadnego raportu o 

stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego będących w nadzorze 

tutejszej Izby, gdyż nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność jego wykonania.  

 

III.  ZADANIA W ZAKRESIE KONTROLI 

1. Opracować plan kontroli na 2007 r.  

Plan kontroli został opracowany, a następnie przedłożony do zatwierdzenie na Kolegium 

RIO na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2007 r. Plan kontroli spełniał wymogi art. 7 ust. 1 

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, nakładający na izby obowiązek 

przeprowadzenia co najmniej raz na 4 lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto plan kontroli uwzględniał wnioski organów i 

instytucji o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień. 

2. Realizować zadania kontrolne, zgodnie z planem kontroli na 2007 r. uchwalonym przez 

Kolegium. 

Zadania kontrolne realizowano zgodnie z planem kontroli przyjętym przez Kolegium RIO 

uchwałą nr 3/17/2007 z dnia 28 stycznia 2007 r. oraz uchwałą zmieniającą nr 12/53/2007 z dnia 
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18 maja (zmiana polegała na wprowadzeniu 6 koordynowanych kontroli problemowych w 

jednostkach prowadzących działalność kulturalną, tj. w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Domaszowicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Muzeum w Nysie, 

Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, Miejskim Ośrodku Kultury w Opolu i 

Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu oraz 3 koordynowanych kontroli problemowych w 

podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych). Ostatecznie plan kontroli 

przewidywał 30 kontroli, w tym 21 kontroli kompleksowych i 9 kontroli problemowych. 

W 2007 r. podjęto wszystkie kontrole przewidziane planem. Do 31 grudnia 2007 r. 

zrealizowano 18 kontroli kompleksowych oraz wszystkie planowane kontrole problemowe. 

Ponadto zrealizowano 8 kontroli niewynikających z planu kontroli, tj. 1 kontrolę problemową, 2 

kontrole doraźne oraz 5 kontroli sprawdzających. Zakończono również 4 kontrole kompleksowe 

rozpoczęte w IV kwartale 2006 r. W toku realizacji na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostały 3 

kontrole kompleksowe, które zakończono w miesiącu styczniu i lutym br. 

3. Realizować kontrole koordynowane zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli 

KRRIO. 

Zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO w roku 2007 realizowano 

kontrole koordynowane w zakresie: 

− prawidłowości udzielenia i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na 

zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2006 i 

I półroczu 2007 r. Program kontroli przewidywał zrealizowanie 3 kontroli w gminach i w 3 

podmiotach niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym gminy udzielały 

dotacje. Kontrole zrealizowano zgodnie z planem kontroli koordynowanych. Wyniki 

kontroli przekazano do RIO w Bydgoszczy koordynującej wymienione kontrole, 

− gospodarki finansowej instytucji kultury w 2005 r. i 2006 r. Zaplanowano i zrealizowano 6 

kontroli, zgodnie z planem kontroli koordynowanych. Kontrola koordynowana była przez 

RIO w Opolu, która opracowuje zbiorczą informację o jej wynikach. 

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

zakończeniu kontroli.  

W 2007 roku kontrole kompleksowe zakończono w 22 jednostkach samorządu 

terytorialnego. Narady pokontrolne zorganizowano w 6 jednostkach. W naradach uczestniczyli 

przewodniczący rady, kierownicy jednostek kontrolowanych, skarbnicy oraz przedstawiciele 

podległych jednostek organizacyjnych. 

Nie zachodziła potrzeba organizowania narad pokontrolnych po zakończeniu kontroli 

problemowych, doraźnych i sprawdzających. 

5. Sporządzić sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2006 r. 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2006 r. zostało sporządzone i przekazane do 

Kolegium Izby z zachowaniem określonych w planie pracy terminów. 

6. Nadawać dalszy bieg wynikom kontroli, a w szczególności sporządzać:  

− wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych jednostek,  

− zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych,  

− zawiadomienia do Wojewody o utrzymywaniu się stanu niezgodności z prawem. 

Na podstawie wyników kontroli do kierowników jednostek kontrolowanych skierowano 33 

wystąpienia pokontrolne zawierające 298 wniosków celem usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości bądź podjęcia działań zapobiegających ich powstawaniu.  
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W 6 przypadkach, w związku ze stwierdzeniem w kontrolowanych jednostkach ponownego 

naruszenia tych samych przepisów prawa, wnioskowano do kierowników jednostek o ukaranie 

osób winnych dopuszczenia do powstania tych nieprawidłowości.  

W związku z niepełną informacją o wykonaniu wniosków pokontrolnych przekazaną do 

Izby, w 7 przypadkach informację te nie zostały przyjęte, a do kierowników jednostek 

skierowano stosowne wystąpienia.  

W 2007 r. do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 16 zawiadomień o 

ujawnieniu 36 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a do prokuratury 

skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do Wojewody 

skierowano 2 zawiadomienia dotyczące stwierdzenia w kontrolowanej jednostce licznych 

przypadków rażącego naruszenia prawa oraz nieudzielenia informacji przez kierownika 

jednostki o wykonaniu wniosków. 

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

celem omawiania wyników kontroli i wymiany doświadczeń. 

Zorganizowano 5 narad roboczych z inspektorami kontroli w miesiącach styczniu, marcu, 

wrześniu i listopadzie, na których omawiano wyniki kontroli, informowano o zadaniach 

wydziału oraz prowadzono szkolenia. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. zamówień 

publicznych, sprawozdawczości budżetowej, postępowania w przypadku ujawnienia 

nieprawidłowości noszących znamiona przestępstwa oraz zmian przepisów prawa w zakresie 

kontrolowanych zagadnień. Ponadto w m-cu styczniu inspektorzy uczestniczyli w 

zorganizowanym dla nich odrębnym szkoleniu w zakresie technik i metod prowadzenia 

kontroli. 

 

8. Wdrożyć zweryfikowany system indywidualnej oceny pracy inspektorów kontroli. 

Dokonywać na bieżąco oceny pracy inspektorów w oparciu o wdrożony system oraz o 

dotychczasowy system skuteczności czynności kontrolnych. 

System indywidualnej oceny pracy inspektorów kontroli został wdrożony. Po zakończeniu 

każdej kontroli dokonywana jest ocena pracy inspektorów w oparciu o wymieniony system. 

Równocześnie dokonuje się oceny pracy inspektorów w oparciu o dotychczasowy system 

skuteczności czynności kontrolnych. Wyniki oceny inspektorów kontroli za I półrocze 2007 r. 

były podstawą do ustalenia wysokości nagród przyznanych inspektorom w listopadzie 2007 r.  

9. Analizować orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, odnoszące się do nieprawidłowości stwierdzanych w 

wyniku przeprowadzonych przez RIO kontroli. 

Wyniki tych analiz prezentować okresowo na naradach roboczych z inspektorami 

kontroli. 

Orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych odnoszące się do nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli były na 

bieżąco analizowane. Wyniki tej analizy zostały przedstawione na naradach roboczych z 

inspektorami kontroli w dniach 30 marca 2007 r. i 28 września 2007 r. 

10. Opracować harmonogram wdrożenia zasad i procedur kontroli wynikających z 

przyjętych do stosowania przez Krajową Radę RIO „Standardów kontroli regionalnych 

izb obrachunkowych”. 

Harmonogram wdrażania zasad i procedur kontroli został opracowany. Zgodnie z 

harmonogramem uzupełniono szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli o zasady i 

procedury wynikające ze standardów kontroli RIO. Zarządzeniem Prezesa RIO z dnia 27 

listopada  2007 r. uzupełnione szczegółowe zasady zostały wprowadzone do stosowania. 
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Przeprowadzono szkolenia inspektorów w zakresie stosowania standardów, w zakresach 

czynności i obowiązków inspektorów kontroli uzupełnione zostały zapisy dotyczące zasad 

postępowania inspektorów. 

11. Analizować nieprawidłowości stwierdzone w trakcie prowadzonych kontroli pod kątem 

wystąpienia przesłanek uzasadniających skierowanie wniosku do Kolegium RIO o 

sporządzenie raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki. 

Analiza nieprawidłowości pod kątem wystąpienia przesłanek uzasadniających skierowanie 

wniosku do Kolegium RIO o sporządzenie raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki 

prowadzona jest na bieżąco. Adnotacja o dokonaniu analizy zamieszczona jest w sprawozdaniu 

z przeprowadzonej kontroli. Dotychczas nie stwierdzono przesłanek uzasadniających 

skierowanie wniosku do Kolegium RIO w tym zakresie. 

12. Opracować 2 publikacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach 

samorządu terytorialnego: 

− w latach 2002-2007 w zakresie nieprawidłowości stanowiących rażące naruszenie 

przepisów prawa noszących znamiona przestępstwa, 

− w latach 2006-2007 w zakresie nieprawidłowości  związanych z udzielaniem zamówień 

publicznych. 

Publikacja zawierająca informacje o stwierdzonych w latach 2002-2007 

nieprawidłowościach stanowiących  rażące naruszenie prawa noszących znamiona przestępstwa 

zamieszczona została w Biuletynie Informacyjnym RIO nr 4 oraz na stronie internetowej Izby 

pt. „Zawiadomienia o dokonaniu przestępstwa jako wynik działalności kontrolnej Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu”. 

Publikacja o stwierdzonych nieprawidłowościach w latach 2006-2007 związanych z 

udzielaniem zamówień publicznych będzie opublikowana w Nr 4 Finansów Komunalnych i 

zamieszczona została na stronie internetowej Izby. 

13. Prowadzić komputerowy rejestr przeprowadzonych kontroli dostępny w sieci 

komputerowej. 

Prowadzony jest komputerowy rejestr przeprowadzonych kontroli. Rejestr umożliwia dostęp 

do informacji w zakresie ilości kontroli przeprowadzonych w poszczególnych jednostkach, ich 

rodzaju, terminach i osobach przeprowadzających kontrolę. 

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-34, Rb-50, 

− półroczne/roczne sprawozdania: Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-33 Rb-34, 

− roczne sprawozdania Rb-ST 

− korekty sprawozdań. 

Skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym: 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ST, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-

33, Rb-34 z wykonania budżetów j.s.t. za 2006 r. (965 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS z wykonania budżetów j.s.t. za  

I kwartał 2007 r. (455 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-

34 z wykonania budżetów j.s.t. za II kwartały 2007 r. (857 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS z wykonania budżetów j.s.t. za  

III kwartały 2007 r. (455 szt.). 
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W wyniku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości, jednostki składające 

sprawozdania sporządziły 538 korekt sprawozdań. Błędy w sprawozdaniach dotyczyły m.in. 

błędów matematycznych, błędów w klasyfikacji budżetowej, braku powiązań między 

poszczególnymi sprawozdaniami, pominięcia niektórych danych w sprawozdaniach, 

niezgodności danych z  danymi Ministerstwa Finansów w zakresie wykonania subwencji 

ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również wykazywanie 

danych w złych kolumnach lub wierszach. 

IV. ZADANIA W ZAKRESIE ANALIZ 

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

budżetów gmin za 2006 r . 

W terminie wynikającym z ramowego planu pracy, tj. do 30 czerwca została opracowana 

analiza dotycząca realizacji budżetów, następnie opublikowana została w Biuletynie 

Informacyjnym Nr 2-3/2007 oraz na stronie www Izby. 

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

budżetów powiatów i miasta na prawach powiatu za 2006 r. 

Analiza dotycząca realizacji budżetów powiatów za 2006 r. została opracowana w terminie  

i przedstawiona w Biuletynie Informacyjnym Nr 2-3/2007 oraz na stronie internetowej Izby. 

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

województwa za 2006 r. 

Analiza dotycząca realizacji budżetu województwa za 2006 r. została opracowana w 

terminie i wydrukowana w Biuletynie Informacyjnym Nr 2-3/2007 oraz zamieszczona na 

stronie internetowej Izby. 

4. Opracować do publicznej wiadomości Raport obejmujący kompleksowe informacje 

dotyczące wyników wykonania budżetów j.s.t. za 2006 r. w aspekcie działalności 

nadzorczej i kontrolnej Izby.  

 Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń przy współpracy Kolegium Izby oraz Wydziału 

Kontroli Gospodarki Finansowej opracował w terminie wynikającym z ramowego planu pracy 

Raport o realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 

2006 roku.  

Raport dający pełny obraz postrzegania oceniania przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego został 

zamieszczony na stronie internetowej RIO w zakładce Działalność RIO/działalność analityczna. 

Ponadto Raport został wydrukowany i przesłany do wiadomości m.in. posłom, senatorom, 

Wojewodzie Opolskiemu, Przewodniczącemu KR RIO oraz pobrany ze strony internetowej. 

5. Sporządzić analizę dotyczącą wykonania budżetów województw samorządowych - jako 

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

2006 r.” dla Sejmu. 

Prace nad analizą zostały zakończone w terminie. Do opracowania posłużyły zarówno 

materiały statystyczne jak i sprawozdania opisowe zebrane ze wszystkich RIO. Analiza została 

przekazana  4 czerwca 2007 r. do Przewodniczącego Komisji Analiz Budżetowych KRRIO. 

Stanowi ona rozdział Sprawozdania KRRIO z działalności regionalnych izb obrachunkowych i 

wykonania budżetu przez j.s.t. za 2006 r., które zostało przedłożone Sejmowi w miesiącu 

czerwcu. 

6. Po zakończeniu roku budżetowego, dokonać analizy sprawozdań z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących 
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wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia raportu o 

stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

Terminowo dokonano analizy sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za 2006 r. 

Sporządzono notatkę służbową, którą przedstawiono Członkom Kolegium. Omówiono w niej 

przyjęte kryteria, służące do oceny poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego pod 

kątem wystąpienia zagrożeń w prowadzonej przez jednostki gospodarce finansowej oraz 

sformułowano wnioski. W wyniku analizy nie stwierdzono przesłanek do sporządzenia raportu 

o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Wyliczyć wielkości nadwyżek z lat ubiegłych w jednostkach samorządu terytorialnego. 

WIAS na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

wyliczył do końca maja wielkości nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych i wolnych środków. 

Dane te dostępne są w sieci komputerowej Izby.  

8. Sporządzić wykaz jednostek samorządu terytorialnego o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

zagrożeń w gospodarce finansowej w okresach półrocznych. 

Sporządzono 2 wykazy jednostek samorządu terytorialnego o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej – wg stanu na dzień 31.12.2006 r. i 

30.06.2007r.  

Do oceny jednostek samorządu terytorialnego przyjęto 5 kryteriów: 

− wskaźnik długu j.s.t., o którym mowa w art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych, 

− relacja skumulowanego zadłużenia do dochodów, 

− stosunek spłaty przypadających na dany rok budżetowy rozchodów i wydatków 

dotyczących zobowiązań finansowych j.s.t. do planowanych dochodów budżetu j.s.t. na ten 

rok, w związku z ograniczeniem wynikającym z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, 

− brak wolnych środków / nadwyżki budżetowej do wprowadzenia do budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, 

− brak nadwyżki operacyjnej.  

W wykazie sporządzonym wg stanu na dzień 31.12.2006 r. wskazano 6 jednostek  

(2 powiaty, województwo samorządowe oraz 3 gminy miejsko-wiejskie) o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej, natomiast wg stanu na dzień 30.06.2007 r. – 3 

jednostki (3 powiaty). Zagrożenia wynikały w głównej mierze z generowanego długu przez SP 

ZOZ-y. 

9. Sporządzać zbiorcze sprawozdania w zakresie operacji finansowych SP ZOZ, 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. 

Sporządzono zbiorcze sprawozdania za 2006 r. oraz I, II  i III kwartał 2007 r. o operacjach 

finansowych jednostek na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 

2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych. Sprawozdania zostały przekazane w terminie do Głównego Urzędu 

Statystycznego zarówno w formie elektronicznej jak i dokumentu pismami: NA II 423-39/07 z 

dnia 12 marca 2007 r., NA II 423-76/07 z dnia 14 maja 2007 r., NA II 423-110/07 z dnia 9 

sierpnia 2007 r., NA II 423-136/07 z dnia 12 listopada 2007 r. 

10. Przekazywać do Prezesa UOKiK i Ministerstwa Finansów sprawozdania jednostek 

samorządu terytorialnego o udzielonej pomocy publicznej. 
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Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa, 

przekazano w formie elektronicznej do UOKiK-u 402 sprawozdania kwartalne i roczne o 

udzielonej pomocy publicznej w terminach: 12 lutego, 13 marca, 15 maja, 10 sierpnia i 6 

listopada 2007 r. 

Ponadto zmiana ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 245, poz. 1775) 

oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o 

udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu 

pomocy (Dz.U. nr 71, poz. 475) nałożyły na regionalne izby obrachunkowe obowiązek 

pośrednictwa w przekazywaniu ww. sprawozdań w wersji elektronicznej do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdania przekazywane są przez jednostki do RIO w 

następujących terminach: 

− za rok kalendarzowy w terminie 30 dni od zakończenia tego roku, 

− 7 dni od udzielenia pomocy publicznej, 

− za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego 

miesiąca. 

Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa, 

przekazano w formie elektronicznej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 sprawozdań 

miesięcznych o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie oraz 218 informacji o 

nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w terminach: 21 czerwca, 23 

lipca, 22 sierpnia, 24 września i 26 października 2007 r. 

11. Przekazywać do Ministerstwa Finansów sprawozdania jednostek samorządu 

terytorialnego o zaległych należnościach przedsiębiorców z tyt. świadczeń na rzecz  

sektora finansów publicznych.  

Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa, 

przekazano w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów 247 sprawozdań kwartalnych  

o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów 

publicznych w terminach: 12 lutego, 15 maja, 10 sierpnia 2007 r. 

Ponadto WIAS przygotował i przekazał w dniu 27 czerwca (pismo nr NA II-423-85/07 z 

dnia 26.06.2007 r.) do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Opolu komplet rocznych 

bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu jednostki z jednostek 

budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz związków jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 

finansów publicznych przekazano w dniu 5 stycznia 2007 r. do Ministerstwa Finansów komplet 

bilansów skonsolidowanych z jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 

2005 r. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych nałożyło na regionalne 

izby obrachunkowe obowiązek przekazania do Ministerstwa Finansów skonsolidowanych 

bilansów jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania ostatniego bilansu. Komplet bilansów skonsolidowanych za 2006 r. zostały 

przekazane do Ministerstwa Finansów 6 grudnia 2007 r. 

12. Opracowywać zbiorcze informacje o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej. 
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Informacje zbiorcze o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej opracowano a 

następnie opublikowano w Biuletynie Informacyjnym i na stronie www, i tak w: 

− Nr 1/2007 opublikowano informację dotyczącą wyników opiniowania projektów budżetów 

na 2007 rok, 

− Nr 2-3/2007 zamieszczono wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego i związków gmin za 2006 r. oraz wyniki opiniowania 

przez składy orzekające wniosków w sprawie absolutorium za 2006 r. (opracowano w 

terminie do końca czerwca), 

− Nr 4/2007 zamieszczono wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2007 r. 

Ponadto na stronie internetowej Izby w zakładce Działalność RIO/ Działalność nadzorcza lub 

Działalność opiniodawcza na bieżąco są zamieszczane informacje o wynikach działalności 

nadzorczej i opiniodawczej. 

 

V. ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA I INFORMACJI  

1. Sporządzić sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2006 r.  

Sporządzono  terminowo sprawozdanie z działalności informacyjno - szkoleniowej za 2006 

rok i przedstawiono je na posiedzeniu Kolegium w dniu 23 marca 2007 r. Sprawozdanie zostało 

przyjęte przez Kolegium uchwałą nr 7/35/2007. 

Sprawozdanie obejmowało omówienie prac wykonanych w Wydziale w zakresie prowadzonej 

przez Izbę działalności nadzorczej i opiniodawczej oraz działalności informacyjnej realizowanej 

na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów. W sprawozdaniu 

szczegółowo zostały omówione szkolenia zarówno pracowników Izby jak i pracowników 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Przedstawiono również zaangażowanie pracowników Izby w szkoleniach przez nią 

realizowanych (ilość przeprowadzonych godzin wykładów oraz omawiane tematy). 

Omówiono opracowania analityczne przygotowane w Izbie w 2006 r. oraz zadania 

wykonane dodatkowo przez WIAS w ramach prowadzonej działalności informacyjno-

analitycznej. 

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 

oraz służb podatkowych.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zorganizowała w 2007 r. 15 szkoleń dla 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których wzięło udział  1 205 osób, z tego: 

a) dla skarbników – 2 szkolenia, w których wzięły udział  134 osoby. 

Odbyły się one w dniach 26-27 lutego w Turawie oraz 4-5 października w Jarnołtówku.  

Omawiana tematyka obejmowała między innymi: zmiany przepisów ustawy o finansach 

publicznych; zamknięcie ksiąg budżetu i urzędu j.s.t. oraz kontrolę prawidłowości 

sporządzenia jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych za 2006 r., rachunkowość 

jednostek sektora finansów publicznych w stanie likwidacji, bilans z wykonania budżetu 

j.s.t., zapowiadane zmiany w ustawie o rachunkowości, dotacje udzielane z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, emisję obligacji komunalnych jako alternatywną formę 

pozyskiwania kapitału. 

Wykładowcami byli: członkowie Kolegium, pracownik Banku. 

b) dla służb podatkowych – 4 szkolenia, w których  udział wzięło 251 osób. 
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Szkolenia te odbyły się w Opolu. Zostały omówione na nich między innymi tematy 

dotyczące: wybranych zagadnień z podatków i opłat lokalnych w interpretacjach 

Ministerstwa Finansów, nowej opłaty skarbowej w świetle znowelizowanych przepisów 

prawa, wydawania zaświadczeń podatnikom wynikających z przepisów prawa a 

dotyczących podatków i opłat lokalnych, uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w 

aspektach nowych regulacji prawnych i pomocy publicznej w zakresie zwolnień 

podatkowych.  

Wykłady prowadzili specjaliści z zakresu prawa podatkowego z Ministerstwa Finansów, 

samorządu oraz członkowie Kolegium RIO w Opolu. 

c) dla służb finansowych – 9 szkoleń, udział wzięło 820 osób. 

Wszystkie szkolenia dla służb finansowych były jednodniowe i odbyły się w Opolu. 

Omówiono na nich między innymi zagadnienia: zamknięcie ksiąg samorządowych 

jednostek organizacyjnych jako podstawa do sporządzenia sprawozdań finansowych, 

zmiany w ustawie o finansach publicznych; praktyczne stosowanie ustawy o pożytku 

publicznym  

i wolontariacie; udzielanie pomocy publicznej zgodnie z przepisami krajowymi i Unii 

Europejskiej; prawo zamówień publicznych (procedury przetargowe), zasady finansowania 

oraz sposób dokumentowania wydatków na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych; 

projektowanie budżetów na 2008 r.; programy rozwiązywania problemów alkoholowych  

i programy przeciwdziałania narkomanii; nowe zasady gospodarki nieruchomościami 

samorządu terytorialnego.  

Wykłady prowadzili członkowie Kolegium, główny inspektor kontroli, pracownik 

Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego. 

3. Zorganizować seminaria dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i przewodniczących 

zarządów powiatów i województwa.  

Zorganizowano 3 seminaria, w tym jedno dwudniowe w Jarnołtówku (19-20 czerwca) oraz 

dwa jednodniowe w Opolu w dniach 11 stycznia oraz 9 marca. Na seminariach tych omawiano 

zagadnienia dotyczące m.in.: partnerstwa publiczno - prywatnego, uchwał budżetowych na 

2007 r., wykonywania budżetu, odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych, form i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi, kontroli finansowej jako instrumentu zarządzania jednostką samorządu 

terytorialnego.  

Wzięło w nich udział 139 osób.  

Wykładowcami byli pracownicy RIO. 

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

i kontrolnej RIO.  

W wyniku modernizacji strony internetowej Izby (www.rio.opole.pl), między innymi 

dodano w pozycji menu „Działalność RIO” zakładkę „Działalność nadzorcza”, w której 

zamieszczane są w ujęciu miesięcznym informacje o wydawanych opiniach przez składy 

orzekające, orzeczonych nieważnościach uchwał, stwierdzonych istotnych lub nieistotnych 

naruszeniach prawa. Dodatkowo publikowany jest porządek obrad każdego posiedzenia 

Kolegium.  

 W zakładce „Działalność kontrolna” znajdują się comiesięczne informacje o prowadzonych 

kontrolach i skierowanych wystąpieniach pokontrolnych.  

Celem udostępnienia informacji o działalności Izby szerokiemu gronu odbiorców, na stronie 

internetowej opublikowano Raport o realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
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województwa opolskiego w 2006 roku oraz analizę - Realizacja budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego za 2006 r. 

5. Zweryfikować zakres i formę aktualnych informacji dotyczących finansów publicznych 

zamieszczanych w witrynie internetowej. 

Na stronie internetowej Izby na bieżąco są publikowane aktualne informacje dotyczące 

finansów publicznych (m.in. pisma Ministerstwa Finansów, Prezesa UOKIK-u). W 2007 roku 

dokonano merytorycznej przebudowy serwisu internetowego Izby. Dotychczasowy 

chronologiczny układ informacji zamieniono na układ tematyczny. Zmiana ta wymagała 

przebudowy menu strony, a także przeniesienia wszystkich zgromadzonych dotychczas pism, 

interpretacji, wyjaśnień, wykazów itp. na nowo utworzone podstrony tematyczne. Przy operacji 

tej usunięto wszelkie wiadomości, które stały się nieaktualne. Natomiast nie usunięto żadnych 

informacji archiwalnych, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania strony od czasu jej 

uruchomienia. Podstrony tematyczne utworzono w sposób najpełniej wyczerpujący tematykę 

spraw dotyczących jednostek samorządu terytorialnego. Zmieniono również sposób publikacji 

wiadomości. Obecnie każda zamieszczana na stronie informacja sygnalizowana jest jej tezą. W 

trakcie przebudowy strony dokonano także rozbudowy wielu pozycji menu. Pozycję „O RIO” 

uzupełniono o informacje o kierownictwie Izby, Kolegium Izby oraz statusie prawnym. Pozycję 

„Regionalna Komisja Orzekająca” uszczegółowiono poprzez umieszczanie wszystkich 

zawiadomień o rozprawach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, które następnie są 

przenoszone do archiwum dostępnego przez wyszukiwarkę funkcjonującą na stronie www. 

6. Prowadzić strony Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Opolu  zgodnie z wymogami 

określonymi przez KR RIO.  

Biuletyn Informacji Publicznej RIO w Opolu prowadzony jest na bieżąco zgodnie z 

obowiązującymi w tej materii przepisami. Na stronie BIP Izby (www.bip.rio.opole.pl) 

zamieszczano wszystkie podjęte przez Kolegium uchwały oraz co miesięcznie aktualizowany 

stan przyjmowanych spraw (uchwały, opinie).  

Dodatkowo na stronie BIP zamieszczono ogłoszenia o wolnych etatach w Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu na stanowisku – inspektora kontroli (1 ogłoszenie), etatowego członka 

Kolegium (2 ogłoszenia). 

7. Zamieszczać na stronach BIP dokumentację z przebiegu kontroli. 

Na stronach BIP zamieszczano dokumentację kontroli zakończonych czynnościami 

pokontrolnymi i wystąpienia pokontrolne, niezwłocznie po ich dostarczeniu administratorowi 

strony BIP przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej. Zamieszczono 34 wystąpienia 

pokontrolne w tym: 26 wystąpień z przeprowadzonych kontroli kompleksowych, 1 doraźnej i 7 

problemowych. Zamieszczono również 28 dokumentacji kontroli w tym: 21 dotyczących 

kontroli kompleksowych, 2 doraźnych i 5 problemowych. 

8. Zorganizować szkolenie dla wszystkich merytorycznych pracowników Izby. 

 W dniach 29 – 30 maja w Pokrzywnej zorganizowano dwudniowe szkolenie dla wszystkich 

pracowników merytorycznych Izby, w którym uczestniczyło 39 osób. Tematyka szkolenia 

obejmowała praktyczne problemy gospodarki finansowej j.s.t.; ujmowania w budżecie, 

ewidencji i sprawozdawczości środków unijnych; psychologii wpływu społecznego.  

Do przeprowadzenia wykładów zaproszono członka Kolegium z RIO we Wrocławiu oraz 

profesora psychologii społecznej. 

9. Zorganizować szkolenie dla członków komisji rewizyjnych. 

W dniu 22 lutego zorganizowano szkolenie dla członków komisji rewizyjnych. 

Uczestniczyło w nim 138 osób. Zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. zakresu 
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uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnych, procedury absolutoryjnej, błędów popełnianych 

przy wykonywaniu budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej.  

Wykładowcami byli pracownicy Izby.   

10. Zorganizować szkolenie dla członków komisji budżetowych. 

W dniu 16 marca przeprowadzono szkolenie dla komisji budżetowych, w którym wzięły 

udział 54 osoby. Na szkoleniu omówiono zagadnienia dotyczące planowania i wykonywania 

budżetu j.s.t. w świetle działalności nadzorczej RIO w Opolu; nieprawidłowości w gospodarce 

finansowej j.s.t. skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, klasyfikacji 

budżetowej, sprawozdawczości budżetowej; uprawnień i ograniczeń w sprawowaniu mandatu 

radnego.  

Wykładowcami byli pracownicy Izby. 

11. Sporządzić informacje dotyczące działalności Izby dla potrzeb Sprawozdania KR RIO dla 

Sejmu za 2006 r.  

W wyznaczonych terminach przekazano stosowne materiały dla Izb opracowujących 

poszczególne części Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz z 

wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2006 r. i tak: dla RIO Szczecin, 

RIO Poznań, RIO Olsztyn przekazano materiały 1 marca 2007 r., do RIO Białystok - 13 marca 

2007r., RIO Katowice – 28 marca 2007r. i RIO Zielona Góra  - 20 kwietnia 2007r. Informacje 

zawierały dane statystyczne oraz rozbudowaną część opisową. Dotyczyły one wszystkich 

aspektów działalności Izby.  

12. Kontynuować działalność wydawniczą w formie Biuletynu Informacyjnego RIO w Opolu. 

W 2007 r. wydano 4 numery Biuletynu Informacyjnego, w tym jeden numer podwójny w 

łącznym nakładzie 810 egzemplarzy. Biuletyn prenumerowało 106 jednostek (w tym 82 j.s.t., 14 

jednostek organizacyjnych j.s.t. oraz 10 innych podmiotów). 

Biuletyny Informacyjne zawierały m.in. informacje o wynikach działalności Kolegium RIO, 

składów orzekających, instruktaż w dziedzinie gospodarki finansowej j.s.t., orzecznictwo WSA 

i NSA, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz analizę z wykonania budżetów j.s.t. za 2006 r. 

Szczegółowe  informacje o zawartości każdego Biuletynu Informacyjnego zamieszczane są na 

naszej stronie www. Ponadto w pierwszym numerze Biuletynu znajduje się wykaz rzeczowy 

wszystkich publikacji zamieszczonych w numerach ubiegłorocznych. 

13. Przygotowywać publikacje i analizy o zasięgu krajowym do miesięcznika rio – „Finanse 

Komunalne” oraz dla potrzeb KR RIO. 

W 2007 r. w „Finansach Komunalnych” ukazały się następujące publikacje pracowników 

naszej Izby:  

− Kontrola skarbowa a kontrola regionalnej izby obrachunkowej w samorządzie 

terytorialnym na tle sporu interpretacyjnego – Aleksandra Sędkowska, Klaudia 

Stelmaszczyk (Nr 1-2/2007), 

− Przedmiot inkasa opłaty skarbowej w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego – 

Aleksandra Sędkowska, Arkadiusz Talik (Nr 3/2007), 

− Poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego w rozstrzygnięciach 

nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych – Aleksandra Bieniaszewska, Grzegorz 

Czarnocki (Nr 4/2007), 

− Orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych w sprawach dotacji dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych (cz. I) – Arkadiusz Talik (Nr 5/2007), 
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− Orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych w sprawach dotacji dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych (cz. II) – ochrona zabytków - Arkadiusz 

Talik (Nr 6/2007), 

− Orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych w sprawach dotacji dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych (cz. III) – oświata -  Arkadiusz Talik (Nr  

7-8/2007), 

− Pożyczki udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Aleksandra 

Bieniaszewska, Grzegorz Czarnocki (Nr 9/2007), 

− Który organ podatkowy jest właściwy miejscowo w sprawach podatku od środków 

transportowych w sytuacji przedsiębiorstwa wielozakładowego, stanowiącego własność 

osoby fizycznej? – Klaudia Stelmaszczyk (Nr 10/2007). 

14. Prowadzić doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej 

gospodarce finansowej. 

W 2007 r. udzielono jednostkom samorządu terytorialnego 28 pisemnych odpowiedzi, 

wyjaśnień i interpretacji przepisów związanych z gospodarką finansową j.s.t. oraz w zakresie 

podatków i opłat lokalnych. W tożsamym zakresie przedmiotowym udzielano także licznych 

konsultacji telefonicznych. 

 Ponadto na stronie internetowej na bieżąco zamieszczano aktualne informacje z zakresu 

gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

15. Prowadzić komputerowy rejestr publikacji dotyczących finansów samorządowych 

ukazujących się w Biuletynach RIO, Finansach Komunalnych i Skarbniku . 

W oparciu o biuletyny informacyjne regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse 

Komunalne”, „Skarbnika” i „Finanse Publiczne”, prowadzono komputerowy rejestr publikacji 

dotyczących finansów publicznych dostępny dla wszystkich użytkowników sieci komputerowej 

Izby oraz na stronie internetowej Izby. W związku ze zmianą oprogramowania katalog ten 

dostępny jest obecnie tylko na stronach internetowych. Został on przebudowany pod kątem 

chronologicznego zamieszczania w nim publikacji w obrębie roku. 

16. Uzupełniać na bieżąco dostępny w sieci komputerowej katalog książek będących w 

posiadaniu Izby. 

Na bieżąco uzupełniano katalog książek, będących w posiadaniu Izby. Katalog 

aktualizowany jest na bieżąco, w miarę pozyskiwania nowych publikacji. 

 


