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Szanowni Państwo
W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiam Państwu
opracowanie dotyczące działalności regionalnych izb obrachunkowych, które powstało z myślą
uczczenia 25 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce.
Podstawę prawną funkcjonowania izb stanowi ustawa o regionalnych izbach
obrachunkowych, która została uchwalona 7 października 1992 r. i weszła w życie 1 stycznia
1993 r. W myśl postanowień ustawy izby sprawowały nadzór nad działalnością komunalną
w zakresie spraw budżetowych. Do tej daty nadzór nad działalnością komunalną należał
w całości do wojewodów. Od chwili uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia
1997 r., izby stały się organem konstytucyjnym. Zgodnie z postanowieniem art. 171 ust. 2
Konstytucji „Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes
Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”.
Usytuowanie izb w art. 171 ust. 2 Konstytucji i określenie ich jako organów nadzoru nad
samorządem terytorialnym w zakresie spraw finansowych pozwala w sposób bardziej
jednoznaczny określić ich charakter oraz miejsce w systemie organów państwowych.
W okresie 25-lecia ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych była wielokrotnie
zmieniana. Wspomnieć przede wszystkim należy zmianę dokonaną ustawą z dnia 20 sierpnia
1997 r. o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie terytorialnym
oraz o finansowaniu gmin, na mocy której dopiero od 10 października 1997 r. regionalne
izby obrachunkowe określone są jako organy nadzoru w zakresie spraw finansowych. W wyniku zmian izby wyposażone zostały
w nowe kompetencje tak w zakresie działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej jak też w szczególny instrument, jakim stał się
raport o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Od 2010 r. izby opiniują projekty i badają uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian, a od 2014 r. wydają opinie o sporządzanych na wezwanie izb programach postępowań
naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.
Wskutek przedmiotowych zmian uregulowań prawnych i ich realizacji izby postrzegane są jako powściągliwe i obiektywne sądy
finansowe nad samorządem.
Regionalne izby obrachunkowe są drugim obok Najwyższej Izby Kontroli państwowym organem kontroli o tak szeroko zakreślonych
kompetencjach podmiotowych i przedmiotowych. Są także organami nadzoru wypełniającymi zadania określone ustawą wobec około
trzech tysięcy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, wielu tysięcy samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych
podmiotów korzystających z dotacji samorządowych.
Stąd Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uznała, że 25-letnia działalność izb zasługuje na możliwie szerokie
zaprezentowanie wszystkich obszarów ich działalności.
Opracowanie zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych od 1993 r. do 2017 r. Informacje te są zilustrowane
tabelami i wykresami.
Mając na uwadze dane dotyczące działalności regionalnych izb obrachunkowych w okresie od 1993 r. do 2017 r. warto wskazać
przede wszystkim na znaczący wzrost liczby zbadanych uchwał i zarządzeń (z 14 105 w 1993 r. do 172 227 w 2017 r.) oraz liczby wydanych
opinii (z 4 030 w 1993 r. do 25 882 w 2017 r.). W ciągu 25 lat działalności izby zbadały prawie 3 mln uchwał i zarządzeń, wydały prawie 470
tys. opinii, przeprowadziły prawie 34 tys. kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów oraz skontrolowały ponad 2,6 mln
sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządowych osób prawnych w zakresie operacji finansowych).
Dodatkowym akcentem jubileuszowego wydania jest umieszczone na końcu kalendarium, prezentujące najważniejsze wydarzenia
w historii izb. Skłania ono do refleksji nad istotą roli jaką pełnią izby i pracą jaką wkładają we własny rozwój.
Ważną rolę dla realizacji zadań izb miała i ma wymiana doświadczeń. Do czasu powołania KR RIO (co nastąpiło na podstawie art. 25a
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych obowiązującego od 10 października 1997 r.) funkcję tę pełniło Zgromadzenie Prezesów.
Od 1993 r. organizowane są liczne szkolenia, tak członków kolegiów, jak i warsztaty naczelników wydziałów kontroli, wydziałów informacji,
analiz i szkoleń, czy informatyków izb oraz konferencje. W budowaniu tożsamości regionalnych izb obrachunkowych w Polsce istotną
jest współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli, a także współpraca międzynarodowa. KR RIO oraz 8 regionalnych izb obrachunkowych:
w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze są członkami EURORAI.
W roku powołania, w regionalnych izbach obrachunkowych pracowało 936 pracowników, w 2017 r. zadania izb wykonywało 1 348
pracowników. Wykonanie powierzonych zadań było możliwe m.in. dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników w realizację zadań,
sukcesywnemu i znaczącemu zastosowaniu narzędzi i technik informatycznych, których wdrażanie, przy aktywnym udziale izb, od lat
realizuje Minister Finansów.
Okres od 1993 r. to czas znaczących przemian w naszym kraju, w tym też poszerzenia kompetencji jak i zadań realizowanych przez
samorząd terytorialny. Wyrazem tych zmian są m.in. kwoty środków publicznych pozostających obecnie w dyspozycji jednostek samorządu
terytorialnego. Stąd w opracowaniu przedstawione zostały wybrane dane dotyczące wykonania budżetów przez jednostki samorządu
terytorialnego w latach 1993, 1999 i 2017.
Mam nadzieję, że przedłożone Państwu opracowanie jest nie tylko rzetelną i obiektywną informacją o działalności jednego
z konstytucyjnych organów nadzoru nad samorządem terytorialnym, ale również ciekawym materiałem stanowiącym wiarygodne
podsumowanie działania izb w okresie 25-lecia.

Grażyna Wróblewska
Przewodnicząca KR RIO
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Działalność regionalnych izb obrachunkowych w liczbach
w latach 1993 - 2017
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Liczba JST i działających związków wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
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Zadania i organizacja izb

Podstawą

prawną

działania

izb, które zgodnie z art. 171
Konstytucji

nadzór

badanie legalności uchwał i zarządzeń organów JST i ich
związków w sprawach finansowych

opinie

wydawanie przez składy orzekające izb opinii w zakresie
spraw finansowych JST i ich związków określonych ustawami

kontrola

badanie gospodarki finansowej JST, ich jednostek
organizacyjnych oraz związków z uwzględnieniem kryterium
legalności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

sprawozdawczość
JST

kontrola pod względem rachunkowym i formalnym
kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów JST oraz
wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji
ogólnej

raporty

informacja o stanie finansów JST w sytuacji zagrożenia
wykonywania obowiązkowych zadań lub potrzeby wskazania
organom JST powtarzających się nieprawidłowości

informacja
i szkolenia

informowanie i instruktaż pracowników oraz radnych
samorządu w zakresie prawidłowej interpretacji i stosowania
przepisów dotyczących działalności finansowej JST, a także
udzielanie odpowiedzi na zapytania w tych sprawach

Rzeczypospolitej

Polskiej są organami nadzoru
nad

działalnością

jednostek

samorządu terytorialnego (JST)
w zakresie spraw finansowych,
jest ustawa z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych.
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ta

określa zadania, zasady działania
i organizację izb. Reguluje proces
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kontrolnego,

ustala
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obowiązki

wykonujących czynności kontrolne
oraz

przysługujące

im

prawa,

a także stanowi o uprawnieniach
izb w zakresie nadzoru.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy
o

regionalnych

obrachunkowych
działalnością

regionalnych

obrachunkowych
Minister

izbach

nadzór

Spraw

nad
izb
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Wewnętrznych

i Administracji.

Od 1 lipca 2005 r. prezes regionalnej izby obrachunkowej jest odpowiedzialny za zapewnienie obsługi organizacyjno-prawnej i biurowej
regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzeczników dyscypliny finansów
publicznych.

PREZES
Przewodniczący kolegium
Kolegium izby
(9-27 członków)

ZASTĘPCA PREZESA

Składy orzekające
(trzyosobowe)
Członkowie
kolegium

Wydział
informacji,
analiz
i szkoleń

Wydział
kontroli
gospodarki
finansowej

Samodzielne
stanowiska

Zespoły zamiejscowe
(do pięciu w izbie)*

Zespół pracowników
wydziału informacji, analiz i szkoleń
*

Zespół inspektorów wydziału
kontroli gospodarki finansowej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie posiada zespołu zamiejscowego.
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Biuro izby

Zadania i organizacja izb

Prezes izby

Zastępca
prezesa
izby

Prezesa izby powołuje Prezes Rady Ministrów po przeprowadzeniu konkursu. Prezes kieruje pracami
izby, jest przełożonym pracowników i reprezentuje izbę na zewnątrz. Do zadań prezesa należy m.in.
przedkładanie, po przyjęciu przez kolegium izby, ministrowi właściwemu do spraw administracji
publicznej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania z działalności kontrolnej
i informacyjno-szkoleniowej izby, opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego izby,
zwoływanie posiedzeń kolegium izby. Prezes izby wykonuje również inne czynności przewidziane
przepisami prawa, a niezastrzeżone dla kolegium izby, komisji orzekającej w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych oraz składów orzekających.

Zastępcę prezesa izby powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, spośród
członków kolegium.
Zastępca wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie określonym przez prezesa izby, kieruje
działalnością izby w czasie nieobecności prezesa izby, z wyłączeniem spraw, które prezes zastrzegł
do swojej wyłącznej właściwości.

W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali
członkowie.

Kolegium
izby

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy m.in. ustalanie budżetu JST oraz orzekanie
o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, rozpatrywanie odwołań od opinii wydawanych przez składy orzekające,
przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby, uchwalanie
wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy, przyjmowanie sprawozdań
z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli, rozpatrywanie
zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.
Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli
i podlegają jedynie ustawom.

Składy
orzekające

Wydział
kontroli
gospodarki
finansowej

W izbie działają składy orzekające, złożone z 3 członków kolegium.
Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawach.

Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności przeprowadzanie kontroli
w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
opracowywanie projektu planu kontroli, opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej izby.
Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) k
 ompleksowe – obejmujące gospodarkę finansową JST,
2) p
 roblemowe – obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,
3) d
 oraźne – podejmowane w razie potrzeby.

Wydział
informacji,
analiz
i szkoleń

Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności przygotowywanie ramowego
planu pracy izby, opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby,
przygotowywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań i opinii, organizowanie i prowadzenie
szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych,
doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,
przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych,
współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej
izby, kontrola pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych sprawozdań z wykonania
budżetów JST oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.
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Działalność nadzorcza

Zakres kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych ewoluował na przestrzeni 25 lat ich działalności. Początkowo
został on określony w sposób bardzo ogólny w ustawie o samorządzie terytorialnym1, jako nadzór „w zakresie spraw budżetowych”.
Uchwalona w 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej rozszerzyła zakres kompetencji nadzorczych izb poprzez wskazanie izb
jako organów nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego „w zakresie spraw finansowych” z punktu widzenia legalności.
W ślad za regulacjami Ustawy Zasadniczej dokonano odpowiednich zapisów w ustawach ustrojowych2. Począwszy od 1993 r., ustawa
o regionalnych izbach obrachunkowych, w art. 11, precyzowała katalog uchwał podlegających badaniu w postępowaniu nadzorczym.
Praktyczne zastosowanie przepisów kompetencyjnych prowadziło do szeregu wątpliwości interpretacyjnych, co powodowało
dziewięciokrotne zmiany w zapisach art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Właściwość rzeczową izb w zakresie działalności
nadzorczej określa art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 3 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych.

Rozstrzygnięcie nadzorcze – to władcza ingerencja organu
nadzoru w działalność uchwałodawczą organów JST poprzez
wyeliminowanie z obiegu prawnego aktów uchwalonych
z istotnym naruszeniem prawa.

Ostatecznie, począwszy od 2014 r., w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych
obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy JST w sprawach:
–– procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
–– budżetu i jego zmian,
–– zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego JST oraz udzielania pożyczek,
–– zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu JST,
–– podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa,
–– absolutorium,
–– wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Stwierdzenie nieważności uchwały organu JST ma miejsce w przypadku
sprzeczności tej uchwały z prawem. Uchwały sprzeczne z prawem są
nieważne z mocy prawa już w chwili ich podjęcia.
W przypadku nieistotnego naruszenia prawa kolegium nie stwierdza
nieważności uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, że uchwałę podjęto
z naruszeniem prawa.

W latach 1993 - 1998 izby sprawowały nadzór łącznie nad 2 888 jednostkami. Reforma administracyjna kraju, wprowadzona w 1999 r.,
spowodowała rozszerzenie zakresu podmiotowego działalności nadzorczej izb, bowiem wzrosła liczba JST. Ogółem w 1999 r.
nadzorowano 2 955 jednostek, z tego: 2 425 gmin (w tym związek gmin warszawskich), 65 miast na prawach powiatu, 308 powiatów
ziemskich, 16 województw samorządowych oraz 141 związków międzygminnych. Na przestrzeni lat liczba nadzorowanych podmiotów
ulegała zmianie, głównie ze względu na zmianę liczby zarejestrowanych związków międzygminnych, miały też miejsce zmiany
polegające na tworzeniu, likwidowaniu lub łączeniu JST.
W 2017 r. izby sprawowały nadzór nad działalnością 2 972 JST, z tego 2 412 gmin, 66 miast na prawach powiatu, 314 powiatów,
16 województw samorządowych oraz 151 związków międzygminnych, 6 związków powiatów, 6 związków powiatowo-gminnych
(spośród 221 zarejestrowanych) i związku metropolitalnego. Zakres przedmiotowy badania nadzorczego uchwał organów JST ulega
ciągłym zmianom.
Na początku swojej działalności izby zbadały w postępowaniu nadzorczym 14 105 uchwał organów JST, a w 2017 r. już 172 227
uchwał i zarządzeń organów JST.

1
2

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
Art. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji
rządowej w województwie oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497); art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578); art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576).
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W 1993 r. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu i zmian budżetu
stanowiły 98,6% ogółu zbadanych aktów wydanych przez organy JST,
w tym w stosunku do 26,7% uchwał tej kategorii kolegia izb stwierdziły
naruszenie prawa.
W 2017 r. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu i zmian budżetu
stanowiły 60,5% ogółu zbadanych aktów wydanych przez organy JST,
w tym w stosunku do 1,2% uchwał tej kategorii stwierdzono naruszenie
prawa.
Począwszy od 2011 r. kolegia izb badają legalność uchwał w sprawie
wieloletnich prognoz finansowych i zmian tych uchwał. Dokumenty te
stanowiły 12,4% ogółu zbadanych uchwał w 2011 r., a ich udział wzrósł
w 2017 r. do 15,7%. W 2011 r. naruszenie prawa w tej kategorii uchwał
stwierdzono w stosunku do 7,7% dokumentów, natomiast w 2017 r.
w stosunku do 2,5%.

Liczba nadzorowanych aktów, podjętych przez organy JST w zakresie spraw finansowych, zbadanych przez kolegia izb
w poszczególnych latach wykazuje niejednorodny, ale systematyczny trend wzrostowy (wykres str. 8). Wynika to przede wszystkim
ze wzrostu obowiązkowych zadań realizowanych przez poszczególne szczeble JST, częstych zmian przepisów prawa materialnego,
regulujących gospodarkę finansową JST oraz dążenia JST do dynamicznego rozwoju.
W ogólnej tendencji wzrostowej zadań realizowanych przez izby przełomowy okazał się 1999 r. ze względu na wspomnianą już
reformę administracyjną kraju oraz 2011 r., w którym po raz pierwszy nadzorowane były uchwały w sprawie wieloletnich prognoz
finansowych JST, podejmowane obligatoryjnie przez każdą JST nie później niż uchwała budżetowa i w wielu przypadkach zmieniane
w ciągu roku kilkakrotnie.
Na ogólny stan zbadanych uchwał w latach 2000 i 2001 miała wpływ usankcjonowana zmiana zakresu rzeczowego działalności
nadzorczej, tj. zmiana art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, polegająca na objęciu nadzorem izb uchwał w sprawie
podatków i opłat lokalnych, dokonana w dniu 23 lutego 2000 r. Liczba zbadanych w 2000 r. uchwał w sprawie podatków i opłat
lokalnych wzrosła w stosunku do roku 1999 o 192,3%, w 2001 r. w stosunku do 2000 r. o 140,6%.
Przykładem zmian przepisów bezpośrednio mających wpływ na zakres zadań izb było wejście w życie w 2004 r. ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie3 oraz zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zlecania zadań publicznych
i udzielania dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych4 (wzrost zbadanych uchwał w kategorii zasady
przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych o 144,2% w stosunku do 2003 r.).
Podobnie istotna zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych z 2009 r. spowodowała w 2010 r. wzrost o 869,4% w stosunku
do 2009 r. liczby zbadanych uchwał dotyczących procedury uchwalania budżetu. Na skutek zmian ustawy dotychczas obowiązujące
uchwały utraciły moc prawną i JST były zobligowane do podjęcia nowych, określających tryb prac nad projektem budżetu.
Rok 2013 był w zasadzie pierwszym, w którym regionalne izby obrachunkowe badały uchwały w zakresie opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi5, co było konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach6 i wprowadzenia
obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Spowodowało to
wzrost liczby badanych uchwał w kategorii podatków i opłat lokalnych o 28,6% w stosunku do 2012 r., zaś w podkategorii opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi o 995,6%.
Częste zmiany przepisów prawa materialnego, dotyczących zakresu i zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz sposobu
realizacji podstawowych zadań JST, powodują konieczność dostosowywania aktów podjętych przez organy JST do obowiązującego
prawa i co za tym idzie wzrost zadań w zakresie działalności nadzorczej izb.

3
4
5

6

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.).
Uchwała Nr 10/2012 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 27 września 2012 roku w sprawie objęcia nadzorem uchwał jednostek
samorządu terytorialnego wydawanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
wyraziła opinię, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych do badania uchwał podejmowanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika z przepisu art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
i obejmuje następujące uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
(art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6j) oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy), terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l ustawy), określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (art. 6n ustawy).
Brzmienie art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,
poz. 897).
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Środki nadzorcze ustawowo przewidziane w nadzorze realizowanym przez izby sprowadzają się do:
- stwierdzenia nieważności uchwał,
- ustalania budżetu JST,
- wskazania nieistotnego naruszenia prawa,
- wezwania do opracowania programu postępowania naprawczego.

Nadzór izb nad uchwałami budżetowymi, wykonywany w trybie art. 12 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ma charakter
dwuetapowy. W pierwszym etapie kolegium, prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały za nieważną, wskazuje
nieprawidłowości i sposób ich usunięcia. Jeśli organ stanowiący JST zastosuje się do wskazań i wyeliminuje nieprawidłowości we
własnym zakresie, to postępowanie staje się bezprzedmiotowe, podlega umorzeniu. W przeciwnym wypadku kolegium wydaje
rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzając nieważność uchwały budżetowej w całości lub w części i w zakresie jej nieważności ustala
budżet.

Ustalenie budżetu przez regionalną izbę obrachunkową ma miejsce w przypadku, gdy organ stanowiący JST nie uchwali budżetu
w ustawowym terminie, tj. do końca stycznia roku budżetowego7. Budżet tej jednostki, w zakresie obowiązkowych zadań
własnych oraz zadań zleconych, izba ustala do końca lutego roku budżetowego8.
Ustalenie budżetu w części lub w całości przez izbę ma miejsce po uprzednim wskazaniu nieprawidłowości i sposobu ich
usunięcia oraz bezskutecznym wezwaniu organu stanowiącego do naprawy. Kolegium ustala budżet w całości (jeśli stwierdziło
nieważność całej uchwały budżetowej) lub w części dotkniętej nieważnością.
Regionalne izby obrachunkowe w latach 1999 - 2017 ustaliły 110 budżetów w całości oraz 79 budżetów w części.

Ogółem w latach 1993 - 2017 regionalne izby obrachunkowe zbadały w trybie nadzoru 2 894 215 uchwał i zarządzeń organów JST,
z tego w 2 796 347 nie dopatrzyły się naruszenia prawa, zaś 97 868 uznały za naruszające prawo.

Liczba zbadanych uchwał i zarządzeń

Uchwały i zarządzenia w zakresie spraw finansowych
Ogółem, z tego dotyczące:
– budżetu

8

w 2017 r.

163 767

172 227

2 980

2 984

2 937

55 461

89 974

101 282

– wieloletniej prognozy finansowej i zmian

-*

-*

20 340

27 011

– procedury uchwalania budżetu

-

290

599

148

– emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
przez organ wykonawczy

*

-

166

415

596

– zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez organ stanowiący

-*

698

703

863

– zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

-*

5 308

6 297

3 629

– udzielania pożyczek

-*

-*

227

199

– udzielania poręczeń

-*

301

301

108

– zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów

-

*

-

358

184

– zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego

-*

1 217

3 722

11 065

– podatków i opłat lokalnych

-*

25 741

15 779

9 675

w tym: opłat za gospodarowanie odpadami

-*

-*

-*

1 538

60

2 955

2 930

2 896

132

15 612

19 138

11 634

*

*

– pozostałe uchwały i zarządzenia

7

w 2011 r.

110 729

2 550

– absolutorium**

**

w 2001 r.

14 105
11 363

– zmian budżetu

*

w 1993 r.

Zjawisko nie występuje.
W 1993 r. uchwały w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu były objęte nadzorem wojewody (organu nadzoru ogólnego),
a uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium podlegały nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych.
W stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2010 r. termin ten był ustalony na dzień 31 marca roku budżetowego (art. 123 ust. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r., Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
W stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2010 r. termin ten był ustalony na dzień 30 kwietnia roku budżetowego (art. 123 ust. 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r., Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
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Uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych zbadane przez
regionalne izby obrachunkowe w latach 1993 - 2017
1993

13 913 192

1994

22 707

898
1 702

29 183

1995

4 835

40 893

1996

6 129

45 234

1997

14 818

49 908

1998

35 128

53 263

1999
2000

59 432

2001

58 441

40 160
52 288
40 526

2002

63 559

2003

66 365

46 766
48 338

72 541

2004

2005

77 440

50 764

2006

79 150

48 826

2007

83 678

2008

89 412

2009

89 555

2010

55 310
55 264
63 583

98 761

10

52 134

2011

92 958

2012

94 843

24 687

2013

94 277

25 529

2014

104 192

2015

106 014

2016

104 103

2017

20 340

20 000

40 000

60 000

42 417
45 543

24 774
23 479

104 219
0

50 469

80 000

budżet i zmiany

39 687
48 858

24 941

43 771

27 011

40 997

100 000 120 000 140 000
160 000 180 000
wpf i zmiany

8

pozostałe

Działalność opiniodawcza

W 1992 r. ustawodawca określił sprawy będące przedmiotem opinii wydawanych przez izby. Zostały one enumeratywnie określone
w przepisie art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Na przestrzeni lat katalog dokumentów opiniowanych przez
składy orzekające izb ulegał zmianie i to nie tylko poprzez zmiany zapisów w art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
który był zmieniany jedenastokrotnie, ale także poprzez wprowadzenie nowych kategorii opinii przepisami innych ustaw, tj. ustawy
o samorządzie terytorialnym9 i ustawy o finansach publicznych.
Zakres spraw podlegających zaopiniowaniu określają przepisy art. 13 pkt 1 - 8 oraz pkt 12 i 13 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych. Działania opiniodawcze izb obejmują wydawanie:
–– na wniosek organu wykonawczego JST opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,
–– opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych JST,
–– opinii o przedkładanych informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,
–– opinii o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia i objaśnieniami,
–– opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących JST w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady
gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,
–– opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych i wydawania opinii o programach postępowań
naprawczych JST10.

Zakres spraw podlegających zaopiniowaniu określa art. 13 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, którego treść uzupełniają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Ponadto, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, regionalne izby obrachunkowe wydają opinie o prawidłowości
planowanej kwoty długu JST (art. 230 ust. 4) oraz o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej i odpowiednio w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 1 i 3).

Opinie można klasyfikować według trybu ich wydawania, tj. na wniosek zainteresowanego
podmiotu oraz wydawane z urzędu. Na wniosek izby wydają opinie o możliwości spłaty kredytu,
pożyczki lub wykupu papierów wartościowych. Pozostałe opinie wydawane są z urzędu.

Zmiany katalogu wydawanych opinii miały wpływ na ich liczbę w poszczególnych latach. O ile w 1993 r. izby łącznie wydały
4 030 opinii, to w 2017 r. ich liczba wyniosła 25 882, co stanowi wzrost o 542,2%. Podobnie jak w działalności nadzorczej można
zaobserwować stałą tendencję wzrostową pod względem liczby wydawanych opinii. Poza wprowadzaniem nowych kategorii opinii,
jak to miało miejsce np. w listopadzie 1995 r., kiedy poprzez dodanie art. 18a w ustawie o samorządzie terytorialnym, zadaniem izb
stało się opiniowanie wniosków komisji rewizyjnych rady w przedmiocie absolutorium (wzrost liczby opinii wydanych ogółem w 1996 r.
w stosunku do 1995 r. o 55,3%), na wzrost zadań działalności opiniodawczej miały wpływ zmiany przepisów prawa materialnego oraz
intensywne działania JST w kierunku pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji.
Od 1 stycznia 1999 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o finansach publicznych11. W art. 49 nowej ustawy wprowadzono
obowiązek pozyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej, na wniosek JST, w przypadku ubiegania się przez nią o udzielenie
kredytu lub pożyczki, a także w przypadku zamiaru emisji papierów wartościowych. W latach poprzednich izby wydawały opinie
na wniosek banku, innego niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy, co wynikało z brzmienia art. 13 pkt 1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, obowiązującego do dnia 10 października 1997 r. lub pożyczkodawców i kredytodawców,
zgodnie z brzmieniem art. 13 pkt 1 obowiązującym do dnia 29 listopada 2003 r.
W latach 1999 - 2003 izby wydawały zatem opinie o możliwości spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów na podstawie
dwóch równolegle obowiązujących przepisów.
9
10

11

Poprzez dodanie zapisu art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn.zm.).
Przepis art. 13 pkt 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych dotyczący wydawania opinii o programach postępowań naprawczych JST – wprowadzony
ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie uofp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646) – obowiązuje od 28 grudnia 2013 r.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014).
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Ponadto, w art. 115 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu z 1999 r. i poprzez nowelizację art. 13 pkt 2 wprowadzono
opiniowanie przez regionalne izby obrachunkowe możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST, prawidłowości
załączonej do budżetu prognozy kwoty długu JST, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy
dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów lat następnych. Spowodowało to wzrost wydanych opinii ogółem w 1999 r.
w stosunku do 1998 r. o 11,1%, ale już w 2000 r. o 32,7% w stosunku do 1999 r. Natomiast w kategorii opinii o możliwości spłaty
kredytów lub pożyczek odpowiednio nastąpił wzrost o 15,2% i o 42,1%. W 1999 r. wydano 626 opinii o możliwości sfinansowania
deficytu, a w 2000 r. wydano 2 990 opinii (wzrost o 377,6%).
Kolejnym rokiem, w którym nastąpiło widoczne zwiększenie liczby wydanych opinii jest 2004 r., w którym liczba wydanych opinii
wzrosła w stosunku do poprzedniego o 27,9%. Jest to konsekwencją wprowadzenia, zapisem art. 98 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego12, zmiany terminu do sporządzenia projektów budżetów JST na 2004 r., który
został przesunięty na dzień 15 grudnia 2003 r. Spowodowało to, że składy orzekające izb wydawały na początku 2004 r. większość
opinii o przedłożonych projektach budżetów na 2004 r. wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego.
Składy orzekające izb w roku 2011 r. wydały łącznie o 4 694 (o 20,3%) więcej opinii niż w 2010 r. Wynikało to m.in. z realizacji przez
regionalne izby obrachunkowe przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie opiniowania prawidłowości planowanej kwoty
długu JST (o 3 010 więcej) oraz możliwości sfinansowania deficytu na podstawie uchwały budżetowej (o 1 695 więcej, czyli o 221,6%).
Więcej opinii wydano też o projektach uchwał budżetowych i projektach uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych, co było
wynikiem opiniowania w styczniu 2011 r. części dokumentów planistycznych przedłożonych przez JST w końcu 2010 r.

Opinia wydawana przez składy orzekające izb
jest formą wyrażenia stanowiska przez ten organ.
W opinii zawierana jest ocena prawidłowości
realizowanych przez JST procesów finansów
publicznych. Treść opinii nie wiąże jej adresata.

Wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawach, zgodnie z art. 19 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, należy
do właściwości trzyosobowych składów orzekających, powoływanych przez prezesa izby, spośród członków kolegium. Ponadto,
ustawa określa obowiązek wydania opinii w terminie 14 dni, ale tylko w odniesieniu do opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie
absolutorium oraz w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium.
Opinia jest formą wyrażenia stanowiska przez uprawniony organ (reprezentowany przez skład orzekający), który dokonuje zarówno
oceny formalnej zgodności przedstawionych do zaopiniowania dokumentów z normami prawnymi, określającymi ich formę, zakres,
szczegółowość oraz wymogi spójności, kompletności i rzetelności danych planistycznych i sprawozdawczych, jak i oceny legalności
działań podejmowanych przez organy JST w realizacji procesów finansów publicznych, w tym oceny ich wpływu na aktualny i przyszły
stan ich finansów.

Wydawanie opinii z uwzględnieniem kryterium legalności oraz znaczenie opinii w procesie nadzoru i kontroli nad gospodarką
finansową JST wynika m.in. z dyspozycji art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem opinię do projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem
zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które
zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wynikiem tej oceny jest wydanie opinii pozytywnej lub
negatywnej, a w przypadku konieczności zasygnalizowania
nieprawidłowości lub zagrożeń – opinii pozytywnej
z zastrzeżeniami13 lub w przypadku mniej istotnych
uchybień – pozytywnej z uwagami.

12
13

Dz. U. Nr 203, poz. 1966.
Wyniki opiniowania od 2015 r. prezentowane są z wyróżnieniem opinii pozytywnych z uwagami i pozytywnych z zastrzeżeniami.
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W przypadku wydania przez izbę negatywnej opinii:
–– o projekcie uchwały budżetowej – organ wykonawczy obowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu tę opinię wraz
z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty przed uchwaleniem budżetu (art. 21 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych),
–– o prawidłowości planowanej kwoty długu – JST zobowiązana jest do dokonania takich zmian uchwały budżetowej i uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, aby zachowana została relacja określona w art. 243 (art. 230 ust. 5 ustawy o finansach
publicznych),
–– o sprawozdaniu z wykonania budżetu JST – organ wykonawczy obowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu tę opinię
wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty przed rozpatrzeniem absolutorium (art. 21 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych),
–– o programie postępowania naprawczego – w przypadku braku pozytywnej opinii budżet JST ustala regionalna izba obrachunkowa
(art. 240a ust. 8 ustawy o finansach publicznych).

Zachowanie zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych wzmacnia:
–– obowiązek samorządu do publikowania opinii (o prawidłowości planowanej kwoty długu
i o możliwości sfinansowania deficytu)
oraz
–– obowiązek prezesów izb do informowania wojewody i ministra właściwego do spraw
finansów publicznych o negatywnej opinii wydanej o sprawozdaniu z wykonania
samorządowego budżetu.

Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie od opinii
wydanej w sprawie projektu uchwały budżetowej, informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania
z wykonania budżetu kolegium izby rozpatruje w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.
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Liczba wydanych opinii w latach 1993 - 2017
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Działalność opiniodawcza

Wyniki działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych i charakter wydanych opinii w latach
1993 - 2017
Opinie

1999

2004

2011

2017

4 030

13 178

21 611

27 791

25 882

a) m
 ożliwości spłaty kredytów lub pożyczek

130

1 735

3 744

4 814

3 070

b) projektów uchwał budżetowych JST

495

3 058

4 707

3 146

2 978

c) informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze

2 113

2 837

2 970

2 969

2 970

d) sprawozdań z wykonania budżetu JST

1 288

2 559

2 980

2 974

2 963

e) w
 niosków komisji rewizyjnych o absolutorium

-*

2 345

2 958

2 972

2 960

f) m
 ożliwości wykupu papierów wartościowych

-*

18

60

277

382

g) m
 ożliwości sfinansowania deficytu na
podstawie uchwały budżetowej

-*

626**

4 162**

2 460

2 367

h) u
 chwał o nieudzieleniu absolutorium

-*

-*

30

12

13

i) p
 rojektów uchwał o wieloletnich prognozach
finansowych

-*

-*

-*

3 122

2 968

j) m
 ożliwości sfinansowania deficytu na
podstawie projektu uchwały budżetowej

-*

-*

-*

2 032

2 363

k) p
 rawidłowości planowanej kwoty długu

-*

-*

-*

3 013

2 842

l) programu postępowania naprawczego

-*

-*

-*

-*

6

Ogółem, z tego w sprawie:

*
**

1993

Zjawisko nie wystąpiło.
Obejmuje – wydane na podstawie obowiązującego w latach 1999 - 2009 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
– opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu JST oraz prognozy kształtowania się długu JST.

W latach 1993 - 2017 składy orzekające
regionalnych izb obrachunkowych wydały łącznie
466 215 opinii.
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Programy postępowania naprawczego

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz innych ustaw14 stworzyła instytucję programów postępowania naprawczego.
Dodany art. 240a ustawy o finansach publicznych stanowi, że w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
lub budżetu JST, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 - 244, oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez JST, kolegium
regionalnej izby obrachunkowej wzywa JST do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia
tego programu celem zaopiniowania do regionalnej izby obrachunkowej, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.

Organ
stanowiący
JST
uchwala
program postępowania naprawczego
na okres nieprzekraczający 3 kolejnych
lat budżetowych, z uwzględnieniem
wymagań formalnych i ograniczeń
związanych z realizacją programu
postępowania naprawczego wskazanych
w tym przepisie.
Konsekwencją nieuchwalenia programu
postępowania
naprawczego
lub
negatywnego zaopiniowania go przez
regionalną izbę obrachunkową jest
ustalenie budżetu jednostki przez izbę,
przy czym budżet taki może być ustalony
bez zachowania relacji określonej
w art. 242 - 244 ustawy o finansach
publicznych.

Ze względu na wskazany ustawowy termin do przedłożenia (45 dni) przez JST stosownych uchwał organów oraz różne terminy
uruchomienia procedury określonej w art. 240a ustawy o finansach publicznych, uzależnionej od momentu zaistnienia przesłanek
warunkujących konieczność opracowania programu naprawczego przez JST, działania izb w tym zakresie często wykraczają poza rok
budżetowy i są kontynuowane w latach następnych.
Jak wynika z zapisów art. 240a ust. 3 ustawy o finansach publicznych program postępowania naprawczego powinien zawierać
w szczególności: analizę stanu finansów JST, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych, plan przedsięwzięć
naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia, zachowania relacji określonej
w art. 242 - 244 oraz przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich
obliczania.
Regionalne izby obrachunkowe w latach 2014 - 2017 skierowały łącznie 62 wezwania do opracowania programów postępowania
naprawczego. W 9 przypadkach (6 gmin i 3 powiaty) JST nie odpowiedziały na wezwanie, w związku z tym izby w trybie art. 240a
ust. 8 ustawy o finansach publicznych ustaliły budżety tych jednostek. W 16 przypadkach dokumenty zaopiniowano negatywnie, co
także skutkowało ustaleniem budżetów przez regionalne izby obrachunkowe w trybie art. 240a ust. 8 ustawy o ustawy o finansach
publicznych.
Ogółem w latach 2014 - 2017 regionalne izby obrachunkowe wydały 73 opinie o programach postępowania naprawczego i ich
zmianach, z tego: 35 pozytywnych, 14 pozytywnych z uwagami, 8 pozytywnych z zastrzeżeniami, 16 negatywnych.
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Dz. U. poz. 1646.

13

Działalność kontrolna

Regionalne izby obrachunkowe dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
–– jednostek samorządu terytorialnego,
–– związków metropolitalnych,
–– związków międzygminnych,
–– stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
–– związków powiatów,
–– związków powiatowo-gminnych,
–– stowarzyszeń powiatów,
–– samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,
–– innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Kontrole
kompleksowe

Kontrole
problemowe

Kontrole
doraźne

Kontrole
sprawdzające

18 288

9 607

4 246

1 634

W latach 1993 - 2017 przeprowadzono 33

775 kontroli

Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów na
podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrola gospodarki finansowej JST
w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień,
dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

W celu stworzenia jednolitych procedur i praktyk przeprowadzania kontroli, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu
28 września 2006 r. podjęła uchwałę Nr 6/2006 w sprawie przyjęcia Standardów kontroli regionalnych izb obrachunkowych.

Ramowy zakres kontroli kompleksowych prowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe określony został uchwałą Nr 2/2011
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 17 marca 2011 r. Obejmuje on następujące zagadnienia:
1) ustalenia ogólnoorganizacyjne, w tym wewnętrzne regulacje organizacyjnoprawne,
2) księgowość i sprawozdawczość, w tym gospodarkę pieniężną i kontrolę kasy oraz inwentaryzację,
3) budżet jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności:
–– dochody budżetowe, w tym subwencje i dotacje, dochody z tytułu podatków i opłat, dochody z majątku,
–– wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych, w tym wydatki bieżące i majątkowe oraz
rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji,
–– dług publiczny, przychody i rozchody budżetu,
4) gospodarkę mieniem komunalnym i Skarbu Państwa,
5) rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.

14

Działalność kontrolna

Liczba nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli regionalnych izb obrachunkowych w latach
2007 - 2017

Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15 876

17 171

16 663

16 481

15 819

15 930

14 277

14 035

14 156

14 029

12 311

Ustalenia
ogólnoorganizacyjne

1 916

1 862

1 833

1 552

1 282

1 373

1 214

1 263

1 321

1 298

1 210

Księgowość
i sprawozdawczość

4 258

4 751

4 609

4 505

4 290

4 535

4 184

4 238

4 264

4 231

3 774

Wykonanie budżetu,
w tym:

5 874

5 994

5 693

5 882

6 143

5 955

5 172

5 098

5 215

5 157

4 550

231

196

216

147

535

567

550

552

490

519

417

-d
 ochody
i przychody

3 726

3 759

3 389

3 608

3 560

3 289

3 012

2 881

3 071

2 966

2 650

-w
 ydatki i rozchody

1 917

2 039

2 088

2 127

2 048

2 099

1 610

1 665

1 654

1 672

1 483

Zamówienia publiczne

1 972

2 339

2 157

2 306

1 908

1 830

1 650

1 517

1 292

1 460

1 194

527

598

713

593

789

750

781

615

676

624

524

8

11

8

10

63

95

157

151

137

194

158

1 093

1 338

1 339

1 372

1 200

1 171

1 004

1 051

1 158

982

848

228

278

311

261

144

221

115

102

93

83

53

4 703,9

4 681,5

6 277,9

6 944,8

4 902,2

4 689,6 14 267,6 32 849,9

7 404,8

8 183,6

6 614,5

Ogółem, z tego:

-o
 gólne
zagadnienia
dotyczące
planowania
i wykonania
budżetu

Rozliczenie
otrzymanych
i udzielonych dotacji

Dług publiczny

Gospodarka mieniem

Rozliczenia JST
z jednostkami
organizacyjnymi

Wymiar finansowy
stwierdzonych
nieprawidłowości
(w mln zł)
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Niektóre stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości, z uwagi na ich rodzaj i rozmiar, wymagają działań innych powołanych
do tego organów.
W latach 2007 - 2017 regionalne izby obrachunkowe skierowały łącznie 7 551 zawiadomień, wniosków i sygnalizacji do innych
organów.

Zawiadomienia,
wnioski i sygnalizacje

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ogółem, z tego:

581

711

657

663

696

774

721

780

631

672

665

-d
 o ministrów
i kierowników
urzędów centralnych

17

29

20

69

111

116

106

79

98

82

90

- do wojewodów

17

17

11

7

8

33

23

23

12

22

44

-d
 o organów ścigania
– prokuratury i policji

49

59

30

32

49

26

34

24

31

31

33

-d
 o kierowników
innych jednostek

24

101

104

48

51

44

56

174

35

24

14

474

505

492

507

477

555

502

480

455

513

484

-d
 o komisji
orzekających
i rzeczników
dyscypliny ﬁnansów
publicznych

Spośród zgłoszonych w latach 2007 - 2017 do innych organów zawiadomień, wniosków i sygnalizacji:
–– 72,1% – stanowiły zgłoszenia do komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych okolicznościach
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
–– 10,8% – to zawiadomienia do ministrów i kierowników urzędów centralnych głównie w zakresie nierzetelnego sporządzania przez
JST sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S;
–– 8,9% – stanowiły powiadomienia kierowników innych jednostek, w tym m.in. skierowane do naczelników urzędów skarbowych oraz
do dyrektorów delegatur krajowego biura wyborczego;
–– 5,3% – stanowiły zawiadomienia do organów ścigania o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstw;
–– 2,9% – to powiadomienia kierowane do wojewodów dotyczące m.in. funkcjonujących w obrocie prawnym uchwał JST zawierających
zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
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Kontrole koordynowane

Celem kontroli koordynowanych przeprowadzanych z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych jest sprawdzenie
wykonywania przez JST ustawowych obowiązków w zakresie tematyki obejmowanej kontrolą.
Zagadnienia będące przedmiotem kontroli koordynowanych są ważnymi elementami gospodarki finansowej jednostek samorządu
terytorialnego, która realizowana powinna być w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Wyniki kontroli koordynowanych stanowią materiał poglądowy obrazujący działalność jednostek samorządu terytorialnego, a dla
jednostek samorządu terytorialnego – bazę porównawczą pod kątem ewentualnej weryfikacji własnych działań.
Ustalenia kontroli przedstawiane są w opracowanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Sprawozdaniach
z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych
Sejmowi i Senatowi RP, a także prezentowane w odrębnych publikacjach.
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Kontrole koordynowane przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe w latach 1998 - 2017

Temat kontroli koordynowanej

Regionalna izba
obrachunkowa
koordynująca kontrolę

Liczba
jednostek
objętych
kontrolą

Łódź

83

Lp.

Rok

1.

1998

Zamówienia publiczne udzielone przez gminy w 1996 r.

2.

1999

Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej i zamówień publicznych
powiatów

Wrocław

197

3.

1999

Sprzedaż mienia komunalnego przez gminy

Olsztyn

245

4.

2000

Funkcjonowanie i gospodarka finansowa szkół prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Gdańsk

170

5.

2000

Dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego na
realizację zadań własnych podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych

Białystok

161

6.

2000

Realizacja zadań publicznych w drodze porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie zarządu
drogami publicznymi

Białystok

152

7.

2000

Realizacja przez gminy zadań wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Warszawa

211

8.

2001

Wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony
przeciwpożarowej

Olsztyn

216

9.

2001

Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Kombatantów przez
jednostki samorządu terytorialnego

Olsztyn

229

10.

2001

Przejęcie mienia Skarbu Państwa przez samorządy województw

Kielce

11

11.

2002

Kontrola finansowa zakładów opieki zdrowotnej

Lublin

23

12.

2002

Dług publiczny jednostek sektora finansów publicznych*

Bydgoszcz

146 RIO
96 NIK

13.

2002

Realizacja dochodów z tytułu opłaty planistycznej

Lublin

119

14.

2002

Realizacja dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej

Zielona Góra

131

15.

2003

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego przez podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych

Białystok

200

16.

2003

Funkcjonowanie wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach
samorządu terytorialnego

Katowice

123

17.

2004

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach
2002 i 2003

Łódź

119

18.

2004

Gospodarka finansowa domów pomocy społecznej

Szczecin

80

19.

2004

Gospodarka finansowa gospodarstw pomocniczych

Warszawa

50

20.

2005

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Bydgoszcz

93
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*

Temat kontroli koordynowanej

Regionalna izba
obrachunkowa
koordynująca kontrolę

Liczba
jednostek
objętych
kontrolą

Kraków

48

Katowice

55

Opole

97

Lp.

Rok

21.

2005

Realizacja przez powiaty dochodów budżetu państwa

22.

2006

Gospodarka finansowa związków międzygminnych

23.

2007

Gospodarka finansowa instytucji kultury

24.

2007

Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu
terytorialnego dotacji na zadania zlecane podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych*

Bydgoszcz

97 RIO
89 NIK

25.

2008

Gospodarka finansowa SP ZOZ, dla których organami założycielskimi
są jednostki samorządu terytorialnego

Łódź

46

26.

2008

Realizacja dochodów z mienia gminy za lata 2006 - 2007

Kielce

48

27.

2010

Udzielanie i realizacja zamówień publicznych

Katowice

416

28.

2010

Kontrola osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Lublin/Białystok

498

29.

2011

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla
jednostek sektora finansów publicznych

Poznań

53

30.

2011

Windykacja podatków na przykładzie podatku od nieruchomości

Rzeszów

60

31.

2012

Fundusz sołecki

Białystok

78

32.

2013

Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są
podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Lublin

86

33.

2013

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie
ustawowych limitów zadłużania

Łódź

86

34.

2014

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie
ustawowych ograniczeń długu

Łódź

61

35.

2015

Dochody z mienia wynikające z tytułów cywilnoprawnych
w kontekście art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych

Gdańsk

84

36.

2015

Inwentaryzacja składników mienia jednostek samorządu
terytorialnego

Wrocław

88

37.

2016

Dochody z mienia wynikające z najmu lokali użytkowych w latach
2014 - 2015

Gdańsk

83

38.

2016

Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w latach 2013 - 2015

Opole

76

39.

2017

Kontrola zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym są jednostki
samorządu terytorialnego

Kraków

52 w SP ZOZ
41 w JST

40.

2017

Kontrola dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie
i parlamentarne w 2015 r.

Olsztyn

69

Kontrola przeprowadzona wspólnie z NIK.
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Działalność kontrolna

Kontrola sprawozdań i wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej w latach
1998 - 2017

Regionalne izby obrachunkowe kontrolują pod względem rachunkowym i formalnym:
–– sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego,
–– wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej,
–– sprawozdania samorządowych osób prawnych (m.in. instytucji kultury i SP ZOZ) w zakresie operacji finansowych.

W latach 1998 - 2017 izby zweryfikowały i przesłały odbiorcom (Ministerstwu Finansów i GUS) w określonych terminach:
–– 52 673 wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej,
–– 728 696 sprawozdań samorządowych osób prawnych w zakresie operacji finansowych,
–– 1 993 485 sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.
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Począwszy od 2004 r. regionalne izby obrachunkowe, w razie
potrzeby wskazania organom JST powtarzających się
nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych
zadań, opracowują, na podstawie wyników działalności
nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, raporty o stanie
gospodarki finansowej tej jednostki.

Powiat
Śremski

Powiat
Słubicki

Gmina
Rąbino

Gmina
Biały Bór

Gmina
Grzmiąca

Raporty o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Gmina
Płaska

Raporty o stanie gospodarki finansowej JST izby
opracowywują z urzędu w trybie art. 10a ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz na wniosek JST
zainteresowanych pozyskaniem pożyczki z budżetu państwa
w trybie art. 224 uofp.

Województwo
Mazowieckie

Gmina
Ostrowice

Gmina
Poręba

Gmina
Recz

Gmina
Nowinka

Gmina
Pątnów

Gmina
Piekoszów

Powiat
Wałecki

Przyczynami opracowania raportu z urzędu są:
–– zagrożenie niewykonania ustawowych zadań przez JST,
–– powtarzające się nieprawidłowości.

Powiat
Świebodziński

Gmina
Krzywcza
Powiat
Łaski

Powiat
Słubicki

Powiat
Kamieński
Miasto i Gmina

Gmina
Rewal

Powiat
Górowski

2015

Gmina
Harasiuki

Powiat
Gorzowski

2016

Powiat
Gorzowski

Gmina
Biały Bór

Gmina
Rewal

Gmina
Raciechowice

Miasto na prawach
powiatu Grudziądz

Gmina
Daszyna

Gmina
Chojna

Gmina
Bielice

Gmina
Białogard

2017

Takie raporty kolegia izb opracowywują także na wniosek
JST ubiegających się w trybie art. 224 ustawy o finansach
publicznych o pożyczkę z budżetu państwa. Rozporządzenie
Ministra Finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa
udzielanych JST w ramach postępowań ostrożnościowych
lub naprawczych15 specyfikuje wykaz dokumentów
koniecznych w przypadku ubiegania się o pożyczkę,
jednym z nich jest raport o stanie gospodarki finansowej,
sporządzony przez izbę.

Koniecpol

Powiat
Gorzowski

2014

Zgodnie z art. 10a ust. 3 po przyjęciu raportu przez kolegium
prezes izby przekazuje raport organom: stanowiącemu
i wykonawczemu właściwej JST.

Powiat StrzeleckoDrezdenecki

Powiat
Tucholski

Miasto
Sejny

Gmina Łęka
Opatowska

Bieżuń

Miasto i Gmina

2013

Organy JST mogą wnieść do kolegium zastrzeżenia do
raportu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Kolegium
w odrębnej uchwale oddala zastrzeżenia lub je uwzględnia
i zmienia raport.

2012

Miasto
Pabianice
Związek Gmin Dorzecza
Górnej Raby i Krakowa
w Mszanie Dolnej

Powody sporządzenia raportów są różne i zawsze odnoszą
się one do indywidualnej sytuacji badanej JST. Najczęściej
raporty zawierają: ogólną charakterystykę jednostki, sytuację
finansową w latach objętych analizą, wyniki działalności
nadzorczej, kontrolnej w zakresie sprawozdawczości
i opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych, wyniki
kontroli gospodarki finansowej, podsumowanie i wnioski.

Powiat
Poddębicki

Miasto
Pabianice
Powiat
Kłodzki

Gmina
Przemków

Gmina
Szudziałowo

Gmina
Praszka

Gmina
Pątnów

Gmina
Nieszawa

Gmina
Dąbie

Raport podlega ogłoszeniu w systemie teleinformatycznym.

2008

2007

2006

Powiat
Gorzowski

Regionalne izby obrachunkowe opracowały łącznie
68 raportów o stanie gospodarki finansowej, z tego
na szczeblu: gmin – 45, miast na prawach powiatu
– 2, powiatów – 18, województwa – 1 i związków
międzygminnych – 2.

Związek Komunalny Gmin
Wieprz, Zator i Babice
ds. Budowy Oczyszczalni
Ścieków i Kolektorów
z siedzibą w Zatorze

Miasto i Gmina
Ruciane-Nida

Miasto i Gmina
Frombork

Miasto na prawach
powiatu Dąbrowa
Górnicza

Gmina
Żórawina

2005

Gmina
Stepnica

Gmina
Otmuchów

Gmina
Kolno

Gmina
Szydłowiec

Gmina
Brzozie

Najważniejszą częścią raportów jest diagnoza przyczyn
złej sytuacji finansowej lub niewydolności gospodarki
finansowej oraz wnioski, czyli wskazanie działań
niezbędnych do naprawienia sytuacji16.

Gmina
Rakszawa

2009

Gmina Jeziora
Wielkie

Powiat
Gryfiński

2010

Powiat
Rychliki

Gmina
Pątnów

Gmina
Sokolniki

Gmina
Ostrowice

2011

15
16

2004
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Dz. U. Nr 257 poz. 1730.
T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w zakresie
oceny komunalnej gospodarki finansowej, FK 2010, nr 1-2, s. 126
i 127.

Działalność informacyjna i szkoleniowa

Art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych.
Regionalne izby obrachunkowe prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową
w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.

Tematyka szkoleń uwzględniała potrzeby pracowników samorządowych i radnych,
zwłaszcza w zakresie nowych przepisów prawa i zmian obowiązujących aktów
prawnych dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Uczestnikami szkoleń byli m.in. skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych
JST, przewodniczący organów stanowiących, przewodniczący i członkowie komisji
rewizyjnych, sekretarze, radni, sołtysi, przedstawiciele organów wykonawczych,
pracownicy zajmujący się wymiarem podatków oraz opłatami, udzielaniem zamówień
publicznych oraz główni księgowi jednostek organizacyjnych JST.

Liczba szkoleń

Liczba uczestników szkoleń
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W latach 1993 - 2017 izby
zorganizowały łącznie 7 444 szkoleń,
w których uczestniczyło 483 570
osób.

W 2009 r. – istotne zmiany
w
finansach
publicznych
–
przeszkolono 29 446 osób.

Działalność informacyjna i szkoleniowa

Formy działalności informacyjnej i szkoleniowej:
–– szkolenia i seminaria, konferencje,
–– biuletyny i informatory oraz publikacje na stronach internetowych,
–– współpraca przy opracowywaniu publikacji przez inne instytucje,
–– pisemne interpretacje i wyjaśnienia,
–– upowszechnianie wyników działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej,
–– instruktaż w zakresie praktycznego stosowania przepisów w trakcie szkoleń i w bezpośrednich kontaktach z pracownikami
samorządowymi.

wyjaśnienia w sprawach dotyczących stosowania
przepisów o finansach publicznych

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, izby zobowiązane są do
udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.
W latach 2010 - 2017 izby udzieliły 8 716 pisemnych odpowiedzi i interpretacji dotyczących przede wszystkim: podatków i opłat
lokalnych, kompetencji organów JST, klasyfikacji budżetowej, współfinansowania programów i projektów realizowanych z udziałem
środków z UE, zaciągania zobowiązań, zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, sprawozdawczości, zasad i form finansowania
zadań JST.

sprawozdania, analizy, raporty

W ramach prowadzonej działalności informacyjnej izby publikowały – na stronach internetowych oraz w formie odrębnych opracowań
– sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetu przez JST, opracowania, informacje o wynikach działalności nadzorczej,
opiniodawczej i kontrolnej, analizy, raporty oraz inne informacje dotyczące sytuacji finansowej JST.

udostępnianie informacji publicznej

Ponadto, izby realizowały obowiązki wynikające z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez publikację
opracowań i dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniania informacji na wniosek osób fizycznych i prawnych.
W latach 2011 - 2017 do izb wpłynęło łącznie 3 278 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

konferencje i seminaria

W ramach prowadzonej działalności informacyjnej izby zorganizowały lub były współorganizatorem licznych konferencji, seminariów
i sympozjów o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym, dotyczących finansów publicznych i różnych aspektów funkcjonowania
samorządu terytorialnego (w tym głównie gospodarki finansowej JST), podatków i opłat lokalnych, udzielania zamówień publicznych,
procesu inwestycyjnego w JST oraz realizacji przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zarządzania oraz
efektywności i skuteczności gospodarowania finansami JST, nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym, kontroli finansowej
i audytu, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Uczestnikami konferencji - oprócz przedstawicieli JST oraz członków kolegiów i pracowników izb – byli m.in. parlamentarzyści,
przedstawiciele ministerstw (w szczególności: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), NIK, UZP,
GUS, NSA i sądów administracyjnych, prokuratury, PIP, administracji skarbowej, Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, urzędów wojewódzkich, samorządowych
kolegiów odwoławczych, NBP, BGK, uczelni wyższych i ośrodków badawczych, organizacji i stowarzyszeń samorządowych.
Zbiory referatów i wystąpień prezentowanych w ramach konferencji i seminariów oraz materiały informacyjne wydawane były
w ramach odrębnych publikacji i wydawnictw książkowych.
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Działalność informacyjna i szkoleniowa

publikacje, wydawnictwa, opracowania

W ramach prowadzonej działalności wydawniczej izby wydawały przede wszystkim biuletyny informacyjne oraz opracowania
tematyczne, dotyczące różnych dziedzin gospodarki finansowej JST.
Publikacje pracowników zamieszczane były na łamach miesięcznika regionalnych izb obrachunkowych Finanse Komunalne. Artykuły
i materiały przygotowywane przez pracowników izb ukazywały się ponadto na łamach specjalistycznych czasopism oraz publikacji
i opracowań naukowych. Wybrane rozstrzygnięcia nadzorcze kolegiów regionalnych izb obrachunkowych udostępniane były
wydawnictwu Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych.

www.rio.gov.pl
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Zadania i organizacja Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Na podstawie przepisu art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od 1998 r. działa wspólna reprezentacja izb – Krajowa
Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO).
Inauguracyjne, pierwsze posiedzenie KR RIO odbyło się 15 stycznia 1998 r. w Warszawie. W trakcie tego posiedzenia dokonano
wyboru przewodniczącego KR RIO. Funkcję tę powierzono dr. Bogdanowi Cybulskiemu – Prezesowi RIO we Wrocławiu. Zastępcami
zostali dr Marek Poniatowski – Prezes RIO w Lublinie i Jerzy Urbaniak – Prezes RIO w Warszawie. 6 grudnia 1999 r. na zastępcę
przewodniczącego wybrany został dr Stanisław Srocki – Prezes RIO w Białymstoku.
Regulamin Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zatwierdzony został przez Prezesa Rady Ministrów 4 marca 1998 r.
W latach 2006 - 2008 funkcję przewodniczącego pełnił dr Stanisław Srocki – Prezes RIO w Białymstoku, zastępcami byli Jerzy
Urbaniak – Prezes RIO w Warszawie i Mieczysław Klupczyński – Prezes RIO w Poznaniu.
W latach 2008 - 2014 funkcję przewodniczącego pełnił dr Ryszard Paweł Krawczyk – Prezes RIO w Łodzi, zastępcami byli Iwona
Bendorf-Bundorf – Prezes RIO w Olsztynie i do 2009 r. Andrzej Skibiński – Prezes RIO w Zielonej Górze, a od 2010 r. Grażyna
Wróblewska – Prezes RIO w Poznaniu.
Od roku 2014 funkcję przewodniczącej pełni Grażyna Wróblewska – Prezes RIO w Poznaniu, zastępcami są Ryszard Zajączkowski
– Prezes RIO w Zielonej Górze i Lucyna Hanus – Prezes RIO we Wrocławiu.

Skład osobowy
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych*
Przewodnicząca KR RIO
GRAŻYNA WRÓBLEWSKA

Zastępca Przewodniczącej

Zastępca Przewodniczącej

RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI

Komisja
Legislacji i Orzecznictwa
PRZEWODNICZĄCA:

LUCYNA HANUS

Komisja
Koordynacji Kontroli
PRZEWODNICZĄCY:

• Alina Smagała
CZŁONKOWIE:

CZŁONKOWIE:

• Iwona Bendorf-Bundorf
• Grzegorz Czarnocki
• Bożena Jakubowska
• Daniel Kołodziej
• Ryszard Paweł Krawczyk
• Zofia Ligocka
• Dariusz Renczyński
• Bogusław Staszewski

Komisja
Szkoleń, Informacji i Promocji

CZŁONKOWIE:

• Jacek Grządka
• Lucyna Hanus
• Daniel Jurewicz
• Jarosław Kotowski
• Ewa Pudło
• Ryszard Zajączkowski

Komisja
ds. Budżetów RIO

PRZEWODNICZĄCY:

PRZEWODNICZĄCY:
• Wojciech Tarnowski

• Janusz Kot

CZŁONKOWIE:

CZŁONKOWIE:

• Bogdan Gaber
• Jarosław Kotowski
• Zbigniew Rękas
• Bogusław Staszewski
*

PRZEWODNICZĄCA:
• Luiza Budner-Iwanicka

• Stanisław Srocki

• Iwona Bendorf-Bundorf
• Mirosław Cer
• Wojciech Czerw
• Witold Kaczkowski
• Ryszard Paweł Krawczyk
• Anna Trałka
• Jan Uksik

Komisja
Analiz Budżetowych

• Włodzimierz Bartkowiak
• Paweł Dobrzyński
• Zbigniew Wójcik
• Grażyna Wróblewska

Stan na 31 marca 2018 r.
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Zadania i organizacja Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Zadania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
–– reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,
–– przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych
regulujących komunalną gospodarkę finansową,
–– przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,
–– upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,
–– uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,
–– koordynowanie planów i programów kontroli.

Najważniejszym zadaniem KR RIO jest
przedkładanie Sejmowi i Senatowi,
corocznie w terminie do 30 czerwca,
sprawozdań
z
działalności
izb
i wykonania budżetu przez jednostki
samorządu terytorialnego. Pierwsze
sprawozdanie przedłożone zostało
Sejmowi w 1998 r. i przedstawiało
w sposób syntetyczny wykonanie
budżetów samorządowych w latach
1993 - 1997.

Sprawozdanie za rok 2017 jest dwudziestym
sprawozdaniem przygotowanym dla Sejmu i Senatu.

Przedstawiciele KR RIO brali udział w posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu RP pracujących nad ustawami reformującymi finanse
komunalne, omawiających wykonanie budżetu państwa, zajmujących się nowelizacjami przepisów samorządowych. Komisje KR RIO
opiniowały projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczących finansów samorządu terytorialnego.

W latach 1998 - 2017 Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych była koordynatorem
koordynowane omówiono w części poświęconej działaniom kontrolnym izb.

40 kontroli koordynowanych. Kontrole

Wyrazem pozytywnej oceny działalności regionalnych izb obrachunkowych i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych było
przyznanie w 2002 r. przewodniczącemu KR RIO dr. Bogdanowi Cybulskiemu nagrody im. Grzegorza Palki za kreowanie wizerunku
profesjonalnej instytucji kontroli finansów samorządowych.
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Współpraca z organami państwa i innymi instytucjami

Współpraca z organami państwa i innymi instytucjami przybierała różne formy m.in.:
–– w 1998 r. KR RIO opracowała pierwszy w kraju raport na temat zaciągania przez JST kredytów
komercyjnych,
–– na potrzeby Komisji do Spraw Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej opracowano
raport Kredyty i pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie skutków znowelizowanej Karty Nauczyciela
według stanu na 20 października 2000 r. – prognoza do końca 2000 roku,
–– Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP przedstawiono informację dotyczącą
skuteczności realizacji funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w aspekcie
obowiązywania przepisów prawnych,
–– Komisji do Spraw Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaprezentowano oszacowanie
skutków finansowych dla JST wynikających z projektu ustawy z 8 grudnia 2011 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych, który zakładał stopniową redukcję łącznego deficytu,
–– w Senacie RP na konferencji Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania
przedstawiono analizę sytuacji finansowej JST dotyczącą zmiany sposobu oceny możliwości
zadłużania się przez JST,
–– na Seminarium Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich w Warszawie przedstawiono
zagadnienia związane ze zmianami ustawy o finansach publicznych wprowadzającymi
m.in. obowiązek przekazywania do nadzoru izb wybranych dokumentów wyłącznie w formie
elektronicznej,
–– Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji przedstawiono analizę sytuacji finansowej JST – wg
stanu na koniec czerwca i września 2013 r. – sporządzoną na podstawie przedkładanych do
nadzoru izb wieloletnich prognoz finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
dla możliwości uchwalenia przez JST budżetów na 2014 r. w związku z przewidywanym
niezachowaniem ograniczeń płynących z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
–– Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawiono:
• informację o wynikach kontroli koordynowanych,
• informację o wynikach działalności opiniodawczej i
obrachunkowych w zakresie budżetów JST i wpf na 2015 r.,

nadzorczej

regionalnych

izb

• opracowanie Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek
samorządu terytorialnego.

KR RIO współpracowała także z:
–– Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji,

i

–– Ministerstwem Finansów,
–– Ministerstwem Zdrowia,
–– Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
–– Ministerstwem Edukacji Narodowej,
–– Najwyższą Izbą Kontroli,
–– Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
–– Urzędem Zamówień Publicznych,
–– Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
–– Głównym Urzędem Statystycznym.
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Administracji/

Współpraca z organami państwa i innymi instytucjami

Zakres współpracy KR RIO z Ministerstwem Finansów obejmował m.in.:
–– opiniowanie projektów zmian do ustawy o finansach publicznych oraz projektów aktów wykonawczych Ministra Finansów,
–– bieżące sprawy z zakresu stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości
budżetowej i klasyfikacji budżetowej,
–– udział w pracach związanych z opracowaniem metodologii sporządzania wieloletnich prognoz finansowych JST,
–– udział w pracach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz rozwojem systemów sprawozdawczości budżetowej (Budżet ST
i Budżet ST II), a także systemów zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ i SJO BeSTi@,
–– zbieranie danych dotyczących zobowiązań finansowych JST, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/pożyczki (ale
w prawnym znaczeniu tego słowa nie są pożyczką/kredytem) oraz o zobowiązaniach zaciąganych przez jednostki samorządu
terytorialnego w podmiotach niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (instytucje parabankowe),
–– przekazywanie danych planistycznych z projektów uchwał budżetowych, projektów wpf oraz uchwał wpf i ich zmian w celu
przygotowania informacji dotyczącej analizy sytuacji finansowej JST przekazywanej corocznie przez Ministerstwo Finansów do
Eurostatu.

W lutym 2002 r. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych podpisała porozumienie
z Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie współpracy w celu unikania nakładania się kontroli
przeprowadzanych przez obie instytucje w tych samych JST, wymiany informacji o wynikach
kontroli, podejmowaniu uzgodnionych kontroli problemowych opartych na wspólnie
opracowanych programach kontroli.
W październiku 2002 r. podpisane zostało porozumienie między Krajową Radą Regionalnych
Izb Obrachunkowych a Urzędem Zamówień Publicznych stanowiące sformalizowanie
trwającej od kilku lat współpracy izb z UZP.
Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami polegała też na opracowywaniu
analiz, zestawień liczbowych oraz udostępnianiu zgromadzonej dokumentacji. Izby
opracowywały dane dla Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, izb rolniczych, Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, posłów, senatorów, urzędów wojewódzkich oraz stowarzyszeń.
W marcu 2015 r. na uroczystym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego z udziałem Wojewodów, które odbyło się w Kancelarii Premiera,
przewodnicząca KR RIO przedstawiła opracowanie Nadzór i kontrola nad gospodarką
finansową jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej.
Przedstawiciele KR RIO uczestniczyli w pracach:
–– zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Gospodarki,
–– zespołu ds. ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
–– zespołu ds. eksploatacji i rozwoju informatycznego systemu zarządzania budżetami JST
w Ministerstwie Finansów.

KR RIO uczestniczyła, przy współpracy Wydawnictwa Wolters Kluwer, w organizacji 9 konferencji Finansów Komunalnych
– miesięcznika regionalnych izb obrachunkowych:
I

Dwadzieścia lat finansów samorządowych w Polsce

II

Zadania własne gmin. Czy artykuły 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym można „odmrozić”?

III	
Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
IV

System (?) nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi w Polsce

V

Samodzielność finansowa jst czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?

VI

Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez JST w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania

VII

Finanse samorządów – doświadczenia i perspektywy

VIII Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych
IX

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
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Wnioski de lege ferenda

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, realizując ustawowe zadanie przedstawiania wniosków
dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową, wskazuje
we wnioskach de lege ferenda na potrzebę dokonania zmian w obowiązujących przepisach prawa lub
uregulowania pojawiających się problemów.

Wnioski de lege ferenda prezentowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych
wynikają z problemów związanych ze stosowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
regionalne izby obrachunkowe przepisów dotyczących finansów publicznych.

Nowelizacje obowiązujących przepisów bądź wprowadzane nowe rozwiązania niejednokrotnie
uwzględniały postulaty zgłaszane przez KR RIO, jednakże wiele wniosków – odnoszących się do zagadnień
budzących wątpliwości – nadal pozostaje aktualnych.

Przykładem problemu nie do końca rozstrzygniętego przez ustawodawcę jest wielokrotnie zgłaszana
problematyka absolutorium. Na wadliwość przyjętych rozwiązań wskazują m.in. przypadki
nierozstrzygnięcia absolutorium w gminie, gdy za żadną z opcji (udzielenie bądź nieudzielenie
absolutorium) nie opowie się bezwzględna większość radnych, czy też konieczność dwukrotnego
orzekania – w przypadku nieudzielenia absolutorium – przez organ nadzoru (w formie niewiążącej opinii
składu orzekającego i uchwały kolegium). KR RIO wskazywała również na konieczność ujednolicenia
przepisów dotyczących obowiązków jednostek samorządu terytorialnego i regionalnych izb
obrachunkowych w procedurze absolutoryjnej.

Liczba wniosków de lege ferenda
sformułowanych przez KR RIO
na przestrzeni 25 lat działalności
wynosiła 224.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liczba wniosków KR RIO de lege ferenda w latach 1997 - 2017

10

8

14

16

8

7

5

3

6

12

34

7

10

8

9

11

12

13

11

11

9
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Wybrane wnioski de lege ferenda

Wybrane wnioski

Umożliwienie wprowadzania dotacji celowych do budżetu przez zarząd JST bez opinii komisji budżetowej

1999

Dotowanie przez JST wydatków majątkowych podmiotów „nie zaliczonych do sektora finansów publicznych” na
podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r.

2000

Wykorzystanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2000

Dotowanie z budżetów JST klubów sportowych

2000

Obowiązek stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przez podmioty dysponujące środkami z dotacji

2000

Układ kompetencji organów JST przy opracowywaniu projektu budżetu oraz uchwalaniu budżetu i jego zmian

2002

Odstąpienie od opiniowania uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy

2005

Konieczność zastąpienia niektórych przepisów przewidujących „dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego” nowymi regulacjami umożliwiającymi posłużenie się dotacją budżetową

2006

Zasadność funkcjonowania instytucji kultury, jako odrębnych osób prawnych w gminach wiejskich i małych gminach
miejsko-wiejskich

2006, 2009

Rezygnacja z obowiązku opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez JST w projekcie uchwały budżetowej i w uchwale budżetowej*

2011, 2012,
2014, 2015

Ustalanie relacji określonej w art. 243 ust. 1 uofp dla roku poprzedzającego rok budżetowy w oparciu o wartości
wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych

2011, 2014, 2015
2011

Ustalanie przez kolegium izby budżetu JST w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 243 ustawy o finansach
publicznych

2011, 2012

Ujednolicenie przepisów kompetencyjnych dotyczących zaciągania zobowiązań długoterminowych przez jednostki
samorządu terytorialnego

2012, 2014

Możliwość współfinansowania dróg krajowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2012

Zniesienie obowiązku podatkowego dla gmin (w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku
leśnego)**

2012, 2013,
2014, 2015,
2016, 2017

Niespójność (stosowanie) przepisów art. 224 i art. 240a ustawy o finansach publicznych

2013, 2014,
2016, 2017

Dofinansowanie powiatowych straży pożarnych przez powiaty

2013, 2015

Potrzeba zmiany art. 243 ustawy o finansach publicznych

2014

Ograniczenie zadłużania się samorządowych osób prawnych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej

2015

Rozliczanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

**

2003, 2017

Zasady udzielania z budżetu JST dotacji placówkom niepublicznym, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz
innym JST prowadzącym placówki publiczne

Warunek udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświaty

*

Lata,
w których
wystąpił
wniosek

2016, 2017

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

2016

Nowelizacja art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2016

Zamówienia in house – organ sprawujący nadzór nad zamawiającym w sprawach określonych w art. 144b ustawy
Prawo zamówień publicznych (regionalna izba obrachunkowa, wojewoda czy Prezes UZP)

2016

Od 2015 r. tylko w zakresie uchwały budżetowej.
Różne brzmienie w poszczególnych latach.
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Współpraca międzynarodowa

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych od 2004 r. jest
pełnoprawnym członkiem EURORAI – europejskiej organizacji regionalnych
instytucji audytu zewnętrznego środków publicznych.
W 2013 r. status taki otrzymała RIO w Bydgoszczy. Siedem izb ma status
członków stowarzyszonych – są to: RIO w Krakowie, RIO w Łodzi, RIO
w Poznaniu, RIO w Szczecinie, RIO w Warszawie, RIO we Wrocławiu i RIO
w Zielonej Górze.

Izby włączyły się aktywnie do współpracy i wymiany doświadczeń
w ramach EURORAI poprzez udział w spotkaniach, seminariach
i kongresach organizowanych w regionach członkowskich.
Były także organizatorem dwóch seminariów – w 2006 r. we Wrocławiu nt.
Audyt długu publicznego oraz w 2009 r. w Bydgoszczy nt. Audyt pomocy
społecznej.
Kolejne planowane jest w 2019 r.

Udział przedstawicieli Izb w seminariach i kongresach organizowanych w ramach EURORAI
1998

23 - 24 listopada

2001

8-9
października

2004

18 - 19
października

2005

10 czerwca

2006

19 maja

2007

21 - 23
października

III Kongres EURORAI w Strasburgu.
IV Kongres EURORAI w Grazu.
V Kongres EURORAI w Barcelonie.
Włączenie w struktury EURORAI KR RIO (pełne członkostwo) oraz trzech RIO: w Bydgoszczy, Katowicach
i Szczecinie (na prawach członka stowarzyszonego).
Seminarium EURORAI w Karlsruhe - doświadczenia RIO w zakresie kontroli jednostek oświatowych
w Polsce przedstawił Prezes RIO w Katowicach dr Mariusz Siwoń.
Seminarium EURORAI we Wrocławiu pn. Audyt długu publicznego, przygotowane przez KR RIO.
Udział wzięli przedstawiciele 19 państw. Gospodarzem konferencji była RIO we Wrocławiu.
VI Kongres EURORAI w Crans Montana.
Prezentację polskich doświadczeń dotyczących nowych form zlecania i finansowania zadań publicznych
jako wyzwania dla RIO w Polsce przedstawił Prezes RIO w Bydgoszczy, Tadeusz Dobek.
Włączenie RIO we Wrocławiu do grona członków stowarzyszonych EURORAI.

2008

8 - 9 maja

Seminarium EURORAI na Majorce pn. Status prawny instytucji audytu sektora publicznego – studium
porównawcze.
Doświadczenia polskich izb przedstawił Prezes RIO w Katowicach dr Mariusz Siwoń.

16 - 17
października
2009

7 - 8 maja
15 - 16
października

Seminarium EURORAI w Innsbrucku pn. Finansowanie zadań ze środków publicznych.
Doświadczenia polskich izb przedstawiła Małgorzata Kern, Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń
RIO w Katowicach.
Seminarium EURORAI w Bydgoszczy pn. Audyt pomocy społecznej.
Udział wzięli przedstawiciele 13 państw europejskich. Gospodarzem konferencji była RIO w Bydgoszczy.
Seminarium EURORAI w Barcelonie pn. Audyt środowiska naturalnego: Wyzwania i zadania instytucji audytu
sektora publicznego.
Obradom II sesji konferencji przewodniczył Prezes RIO w Bydgoszczy, Tadeusz Dobek.

2010

4-5
października

VII Kongres EURORAI w Londynie.

2011

19 - 20 maja

Seminarium w Bad Homburg pn. Nowe zarządzanie środkami publicznymi w krajach Europy,
współorganizowane przez EURORAI oraz Trybunał Obrachunkowy Hesji.

7-8
października

Seminarium EURORAI w Rostowie pn. Praktyczne doświadczenia instytucji członków EURORAI w zakresie
audytu samorządu terytorialnego: rodzaje audytu, wyniki kontroli, dokumentowanie i podejmowane działania
pokontrolne.
Doświadczenia polskich izb przedstawił Daniel Jurewicz, Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy.
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2012

2013

7 - 8 czerwca

Seminarium EURORAI w Bordeaux pn. Praktyczne doświadczenia w zwalczaniu oszustw i korupcji w krajach
członkowskich EURORAI.

18 - 19
października

Seminarium EURORAI w Wilnie pn. Jakość kontroli instytucji audytu sektora publicznego wykonywanych na
rzecz samorządów regionalnych i lokalnych w krajach członkowskich EURORAI.

16 - 18 maja

Seminarium współorganizowane przez EURORAI i Izbę Rozrachunków Regionu Władimir nt. Audyt sektora
publicznego a nowe technologie informatyczne w Suzdalu (Rosja).

16 - 18
października

2014

4 kwietnia
23 - 24
października

2015

2016

VIII Kongres EURORAI w Halle (Niemcy), którego tematem był Audyt gospodarki finansowej władz
regionalnych i lokalnych – aktualne wyzwania.
Członkiem pełnoprawnym EURORAI została RIO w Bydgoszczy. RIO w Łodzi, w Krakowie, w Poznaniu
i w Zielonej Górze zostały włączone do grona członków stowarzyszonych EURORAI.
Seminarium EURORAI w Santa Cruz pn. Audyt rocznych sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego.
Wystąpienie Prezesa RIO w Krakowie Janusza Kota.
Seminarium EURORAI pn. Audyt w okresie spowolnienia gospodarczego (Edynburg).
Wystąpienia Głównego Inspektora Kontroli RIO w Bydgoszczy Macieja Słomińskiego i Członka Kolegium
RIO we Wrocławiu Joanny Radziei.

3 - 5 czerwca

Seminarium w Petersburgu pn. Audyt zamówień publicznych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

22 - 24
października

Seminarium EURORAI w Dreźnie pn. Audyt w zakresie kultury (wymiana doświadczeń dotyczących
podejścia audytowego i ustaleń w szczególności w odniesieniu do promocji wysokiej kultury).

28 - 30 kwietnia

Seminarium EURORAI w Sankt Pölten (Austria), na którym zaprezentowano wytyczne dotyczące
niezależności regionalnych instytucji audytu zewnętrznego środków publicznych wraz z praktycznymi
przykładami dla członków.
Wystąpienia Głównego Inspektora Kontroli RIO w Bydgoszczy Macieja Słomińskiego i Członka Kolegium
RIO we Wrocławiu Joanny Radziei.

19 - 23
października
2017

23 maja
26 - 28
października

IX Kongres EURORAI w Nantes (Francja) nt. Audyt wykonywany przez regionalne instytucje kontrolne
w dziedzinie opieki społecznej.
Referaty wygłosili: Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy dr Daniel Jurewicz oraz Inspektor Kontroli RIO
w Poznaniu Stanisław Bręczewski.
Seminarium EURORAI w Kazaniu pn. Kontrola inwestycji publicznych w sporcie, współorganizowane przez
Izbę Obrachunkową Republiki Tatarstanu.
Seminarium EURORAI w Sewilli pn. E-administracja i audyt publiczny – analiza najlepszych praktyk.
Referaty przedstawili: Członek Kolegium RIO we Wrocławiu Joanna Radzieja i Starszy Informatyk RIO
w Bydgoszczy Jarosław Sikora.

7 - 8 maja 2009 r. – uczestnicy konferencji EURORAI, której
gospodarzem była RIO w Bydgoszczy

16 - 18 października 2013 r. VIII Kongres EURORAI w Halle
Od lewej: Christian Melly – członek Komitetu Zarządzającego EURORAI,
Aniela Michalec – Zastępca Prezesa RIO w Poznaniu, Grażyna Wróblewska
– Prezes RIO w Poznaniu, Ralf Seibicke – Prezes EURORAI, Tadeusz Dobek
– Prezes RIO w Bydgoszczy, Lucyna Hanus – Prezes RIO we Wrocławiu,
Włodzimierz Bartkowiak – Zastępca Prezesa RIO w Bydgoszczy, dr Ryszard
Paweł Krawczyk – Przewodniczący KR RIO, Prezez RIO w Łodzi

[fot. Bogusław Korski]

[fot. archiwum EURORAI]
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Rok 1993*
2 469 gmin

66 związków międzygminnych
w mln zł
9 651,3
9 585,3
66,0

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu

w mln zł
100,5
93,1
7,4

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu

Rok 1999
308
powiatów

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (43 powiaty)
nadwyżka (265 powiatów)
Zobowiązania

w mln zł
4 590,3
4 471,6
118,7
-31,0
149,7
282,0

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (8 gmin)
nadwyżka (4 gminy)
Zobowiązania

w mln zł
9 846,5
9 783,7
62,8
-27,1
89,9
55,1

m. st.
Warszawa
(12 gmin)

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (1 332 gmin)
nadwyżka (1 093 gminy)
Zobowiązania

2 425
gmin
w mln zł
32 356,9
32 835,3
-478,4
-1 074,3
595,9
3 723,4

2 814 JST i 141 związków komunalnych

16
województw
samorządowych
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (2 województwa)
nadwyżka (14 województw)
Zobowiązania

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
Zobowiązania

*

Dochody

64 888,1 mln zł

Wydatki

65 845,4 mln zł

Wynik budżetu

-957,3 mln zł

Zobowiązania

6 187,2 mln zł

w mln zł
3 288,2
3 264,5
23,7
-5,3
29,0
23,4

w mln zł
459,9
463,4
-3,5
brak danych

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (43 miasta)
nadwyżka (22 miasta)
Zobowiązania

141
związków
międzygminnych

w mln zł
19 396,6
19 961,9
-565,3
-722,9
157,6
2 385,4

65 miast
na prawach
powiatu

W celu możliwości porównania wielkości budżetów dane dotyczące budżetów gmin w 1993 r. zostały wyrażone w milionach złotych po denominacji dokonanej
w dniu 1 stycznia 1995 r.
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Rok 2017
314
powiatów
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (143 powiaty)
nadwyżka (171 powiatów)
Zobowiązania

w mln zł
25 388,5
25 360,4
28,1
-387,5
415,6
5 628,4

2 412
gmin
w mln zł
111 189,3
111 984,5
-795,2
-2 754,6
1 959,5
24 838,2

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (1 246 gmin)
nadwyżka (1 166 gminy)
Zobowiązania

2 808 JST i 164 związki komunalne

16
województw
samorządowych
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (5 województw)
nadwyżka (11 województw)
Zobowiązania

Dochody

229 878,7 mln zł

Wydatki

230 166,3 mln zł

Wynik budżetu

-287,6 mln zł

Zobowiązania

68 926,1 mln zł

w mln zł
14 771,4
14 317,4
454,0
-100,7
554,7
6 092,2

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
deficyt (38 miast)
nadwyżka (28 miast)
Zobowiązania

m. st.
Warszawa
164
związki
komunalne
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
Zobowiązania

Dochody
Wydatki
Wynik budżetu
Zobowiązania

w mln zł
1 771,9
1 722,8
49,1
358,3
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66 miast
na prawach
powiatu

w mln zł
15 476,7
15 271,7
205,0
5 126,1

w mln zł
78 529,5
78 504,1
25,5
-1 031,5
1 057,0
32 367,3

Kalendarium

1993
1 stycznia

Wejście w życie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

luty - kwiecień Rozpoczęły się pierwsze kontrole w gminach (12 izb).
marzec

Odbyły się pierwsze posiedzenia kolegium w 8 z 17 izb.

13 - 16
kwietnia

Tadeusz Dobek, prezes RIO w Bydgoszczy, zapoznawał się w Londynie z pracą instytucji sprawujących kontrolę
w zakresie finansów nad samorządami lokalnymi Anglii i Walii. W ramach Programu Wspierania Samorządów Lokalnych
(LGAP), finansowanego przez Brytyjski Fundusz Know-How, powołany został polsko-brytyjski zespół, któremu ze strony
polskiej przewodniczył prezes Tadeusz Dobek.

23 kwietnia

Spotkanie prezesów RIO z Premierem RP Hanną Suchocką.

maj

Departament Administracji Publicznej Urzędu Rady Ministrów zorganizował pierwsze spotkanie prezesów 17 RIO. Do
czasu powołania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zgromadzenia prezesów RIO odbyły się 25-krotnie
i były stałym forum wymiany doświadczeń i kształtowania jednolitego funkcjonowania izb.

lipiec

Wyjazd członków kolegiów 17 RIO do Francji w celu zapoznania się z działalnością francuskich Chambres Regionales des
Comptes.

14 - 20
listopada

Wizyta prezesów RIO we Francji. Spotkanie w Paryżu w Conseil d’État i Cour des Comptes, wizyty studyjne we francuskich
izbach obrachunkowych, trybunałach administracyjnych i prefekturach, a także w Radzie Europy w Strasburgu.
1994

14 lutego

Podpisanie umowy między prezesami RIO a wydawnictwem Municipium o wydawaniu dwumiesięcznika RIO Finanse
Komunalne. Pierwszy numer ukazał się w kwietniu 1994 r. Od 2004 r. Finanse Komunalne wydawane są jako miesięcznik.

14 - 15
lutego

Seminarium pn. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym nad działalnością
komunalną, którego organizatorem była RIO w Poznaniu przy współudziale Urzędu Rady Ministrów. Uczestnikami
seminarium byli prezesi izb, członkowie kolegium, przedstawiciele URM. Gościem specjalnym seminarium był
prof. dr hab. Roman Hauser, Prezes NSA, który przewodniczył obradom.

15 lutego

Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych z ustawą konstytucyjną
z 17 października 1992 r.

I połowa roku

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, który prezentuje m.in. rozstrzygnięcia
nadzorcze kolegiów RIO. Wydawany jest nadal.
1995

styczeń

Warsztaty dla prezesów izb i naczelników wydziałów kontroli pn. Kształtowanie
pozytywnych postaw interpersonalnych w procesie kontroli, których organizatorami
byli m.in. Amerykański Korpus Pokoju i RIO w Bydgoszczy. Gośćmi prezesów izb byli
ambasador USA w Polsce Nicholas A. Rey i podsekretarz stanu URM Kazimierz Korona.

styczeń

Przekazanie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP raportu nt. Dofinansowanie
przez gminy zadań zleconych, powierzonych i innych nie własnych przez gminy w 1993
roku. Koordynatorem prac i autorem raportu opracowanego na podstawie ankiet
zebranych z 2 457 gmin, przy współudziale wszystkich izb, była RIO w Bydgoszczy.

listopad

Z przedstawicielami Brytyjskiego Funduszu Know-How uzgodniono wspólne
przygotowanie i opublikowanie poradnika dla inspektorów RIO pn. Kontrola
finansów komunalnych, jako efekt podjętej w 1993 r. współpracy. Poradnik był
pierwszym w Europie Wschodniej opracowaniem uwzględniającym brytyjskie
doświadczenie w kontroli samorządu i polskie uwarunkowania prawne. Został
wydany przez Brytyjski Fundusz Know-How w 1996 r. (II wyd. 1998).
1996

Warszta
ty d
wydzia la prezesów
łó
iz
pozytyw w kontroli pn b i naczelnik
ów
.K
n
w proc ych postaw in ształtowanie
esie ko
te
rperson
ntroli w
alnych
Od lew
s
ty
e
c
j:
zniu 19
Tadeus
Łodzie
95 r.
zD
Gałkiew wski, Nichola obek, Janusz
s A. Re
icz, Tere
y,
s
J
aJ
Bogusła
an
wska, G uszczyńska, usz
J
rażyna
Wróble olanta
wska

22 maja

Spotkanie prezesów izb z Komisją Samorządu Terytorialnego Sejmu RP na wyjazdowym posiedzeniu w Szczecinie.
Posłowie zapoznali się z trzyletnią działalnością RIO.

czerwiec

RIO w Katowicach – Raport z przebiegu programu „pilotażowego” w latach 1994 - 1995. Raport opracowano na
podstawie ankiet otrzymanych z 43 miast uczestniczących w programie, którego celem było rozszerzenie zakresu zadań
i kompetencji samorządu terytorialnego.
1997
Izby, na podstawie wspólnego programu kontroli, po raz pierwszy przeprowadziły w gminach kontrolę koordynowaną
(dotyczyła ona zamówień publicznych, koordynatorem była RIO w Łodzi). Kontrole koordynowane są od tej pory
przeprowadzane corocznie – od 1998 r. zakres zagadnień podlegających kontroli ustalany jest przez KR RIO.

Przygotowana przez Brytyjski Fundusz Know-How wizyta prezesów RIO w Wielkiej Brytanii. Prezesi zapoznali się
1 - 8 czerwca z działalnością brytyjskiej Audit Commission (organu kontroli zewnętrznej samorządu) oraz National Audit Office
(odpowiednika polskiej Najwyższej Izby Kontroli).
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20 sierpnia

Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w wyniku której powstała Krajowa Rada Regionalnych Izb
Obrachunkowych (KR RIO).
1998

15 stycznia
4 marca

Pierwsze posiedzenie KR RIO (Warszawa).
Zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów regulaminu KR RIO.

29 czerwca

KR RIO po raz pierwszy przedłożyła Sejmowi RP Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych
i wykonania budżetu przez gminy w 1997 roku. Od 1998 r. coroczne sprawozdanie otrzymują Sejm i Senat RP, Rząd RP, inne
organy i instytucje Państwa, a także podmioty i organizacje samorządowe.

4 grudnia

Spotkanie przedstawicieli RIO ze skarbnikami wielkich miast (w Łodzi) w przededniu reformy ustrojowej (utworzenia
powiatów i województw samorządowych). Omówiono problemy związane z konstrukcją budżetów miast na prawach
powiatu.
1999

wrzesień
28 września

Wizyta naczelników wydziałów kontroli gospodarki finansowej w Wielkiej Brytanii, przygotowana przez Brytyjski Fundusz
Know-How. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z funkcjonowaniem Audit Commission i National Audit Office –
brytyjskich zewnętrznych instytucji audytu środków publicznych.
Podpisanie porozumienia między RIO a Ministrem Finansów o współpracy w zakresie opracowania i wdrożenia
jednolitego systemu informatycznego dotyczącego sprawozdawczości budżetowej JST.
2000
Wdrożenie systemu BudżetST – udostępnionego przez Ministerstwo Finansów – umożliwiającego elektroniczną
obsługę sprawozdawczości budżetowej JST. Sprawozdania budżetowe, w formie elektronicznej, przekazywane są z JST
do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem RIO. Polska jako pierwsze państwo w środkowo-wschodniej Europie
zastosowała taki system przekazywania sprawozdań. System wspomógł działalność kontrolną wszystkich RIO.
2001

6 grudnia

Ministerstwo Finansów udostępniło RIO i JST system BudżetST II, który zastąpił BudżetST. Powodem zmiany systemu
była konieczność objęcia sprawozdawczością oprócz JST również zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz funduszy celowych niemających osobowości prawnej.
Podpisanie porozumienia między KR RIO a Ministrem Finansów o współpracy w zakresie rozszerzenia systemu
sprawozdawczości budżetowej JST.
2002

18 lutego

Podpisanie porozumienia między KR RIO a Najwyższą Izbą Kontroli. W porozumieniu
uzgodniono m.in. zasady przeprowadzania wspólnych kontroli.

czerwiec
- grudzień

Pierwsza koordynowana przez KR RIO i NIK (na podstawie porozumienia) kontrola
nt. Dług publiczny jednostek sektora finansów publicznych – ustalenie i ocena stanu
zadłużenia JST i ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną
(poziom, dynamika i struktura zadłużenia, przyczyny, zaciąganie i spłata zobowiązań,
przeznaczenie środków z zaciągniętych zobowiązań). Koordynatorem kontroli ze
strony KR RIO była RIO w Bydgoszczy.

17
października
26 - 28
listopada

Podpisanie porozumienia między KR RIO a Urzędem Zamówień Publicznych,
będącego wyrazem dążenia do zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego
wydatkowania środków publicznych.
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Międzynarodowa konferencja pn. Reformy podatków i opłat lokalnych – doświadczenia polskie i wybranych państw
europejskich, zorganizowana przez RIO w Białymstoku i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy współudziale
Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów.
2003

I kwartał
26 - 28 maja
21
października

Pracownicy RIO uczestniczyli w wizytach studyjnych organizowanych w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii, których
celem było zapoznanie uczestników z systemami zewnętrznej kontroli środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności.
Początek współpracy KR RIO i Ministerstwa Finansów w zakresie umowy bliźniaczej (Twinning Project PL/IB/02/FI/03),
realizowanej przez Ministerstwo Finansów RP oraz Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francji
w ramach projektu PHARE Jednolity System Zarządzania Finansami Publicznymi.
KR RIO wydała monografię Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993 - 2003. Z inicjatywy RIO w Lublinie
w Mennicy Państwowej wybito medal z okazji X-lecia RIO.
Międzynarodowa konferencja naukowa pn. Samorząd terytorialny wobec wyzwań integracji europejskiej (Zielona Góra),
pod honorowym patronatem Wicemarszałka Senatu RP Jolanty Danielak.
X-lecie RIO w Polsce. Uhonorowanie pracowników RIO odznaczeniami państwowymi, nadanymi przez Prezydenta RP.
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28 listopada

Podpisanie porozumienia między KR RIO a Głównym Urzędem Statystycznym. Od 2006 r. w Roczniku Statystycznym RP
umieszczane są informacje o działalności RIO.
2004

26 maja

Ogólnopolska konferencja pn. Podatki samorządowe w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb
obrachunkowych, zorganizowana pod patronatem KR RIO przez RIO w Białymstoku i RIO w Szczecinie oraz Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku.

26
października

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Finanse samorządów terytorialnych a współfinansowanie projektów europejskich.
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako forma realizacji inwestycji komunalnych, Zielona Góra – Sulechów.
2005

2-4
lutego
21 - 22
września
15 grudnia

Komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przestały być organami regionalnych
izb obrachunkowych. Po 1 lipca (nie później niż 30 września), na mocy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych z 17 grudnia 2004 r., przy RIO powstały regionalne komisje orzekające (orzekają również
w sprawach, które dotychczas należały do właściwości komisji orzekających przy wojewodach).
Ogólnopolskie seminarium pn. Podatki i opłaty samorządowe a odpowiedzialność organów za niezgodne z prawem
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej (Augustów), zorganizowane przez RIO w Białymstoku,
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy współudziale Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru
Ministerstwa Finansów.
Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Miejsce i rola regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów
odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego (Zielona Góra), pod patronatem honorowym prof. Janusza
Trzcińskiego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przedstawiciele RIO w Zielonej Górze i Trybunału Obrachunkowego Brandenburgii w Poczdamie podpisali deklarację
o współpracy, dotyczącą wymiany doświadczeń w zakresie realizowanej przez strony działalności kontrolnej, współpracy
w zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej oraz wymiany pracowników.
2006
Zakończenie projektu PHARE Jednolity System Zarządzania Finansami Publicznymi – Ministerstwo Finansów
udostępniło RIO i JST system BeSTi@, który zastąpił BudżetST II i nadal jest wykorzystywany w sprawozdawczości
budżetowej JST.

5-6
kwietnia

Spotkanie członków kolegium, prezesa i zastępcy prezesa RIO w Poznaniu z prezydentem i wiceprezydentem Trybunału
Obrachunkowego Berlina w celu przedstawienia zadań i roli RIO w systemie nadzoru i kontroli nad gospodarką JST
w Polsce.

24 - 25
października

Wizyta prezesa i zastępcy prezesa RIO w Poznaniu w Berlinie w celu zapoznania się z działalnością Trybunału
Obrachunkowego Berlina (wykład prezesa Trybunału pt. Zewnętrzna kontrola finansowa w Niemczech – organizacja,
zadania i metody kontroli Trybunałów Obrachunkowych).
2007

31 maja
- 1 czerwca

KR RIO wraz z Miastem Katowice, Unią Metropolii Polskich i BGK zorganizowała w Katowicach konferencję pn. W trosce
o wspólne dobro – nadzór, kontrola i audyt w dużych miastach.

październik

Wizyty studyjne przedstawicieli administracji rządowej Gruzji i Ukrainy w RIO w Olsztynie w celu zapoznania się z polskimi
doświadczeniami w zakresie przekształceń ustrojowych i budowy wspólnot samorządowych. Wizyty zorganizowane
zostały przez Fundację Edukacji dla Demokracji we współpracy z Kolegium Europy Wschodniej i Fundacji „Borussia”
Olsztyn w ramach programu Study Tours to Poland.

listopad

Ogólnopolska konferencja w Poznaniu poświęcona XV-leciu działalności RIO, w której uczestniczyli m.in. prezesi
trybunałów obrachunkowych Niemiec. KR RIO wydała książkę pt. 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych
jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, pod red. naukową prof.
Jerzego Małeckiego, prof. Romana Hausera i prof. Zbigniewa Janku.
2008

4 kwietnia

Ogólnopolska konferencja w Toruniu pn. Problemy prawne i finansowe gospodarki komunalnej, polityki budżetowej
i rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowana przez Katedrę Prawa Budżetowego
i Finansów Samorządu Terytorialnego UMK w Toruniu oraz RIO w Bydgoszczy.

29 - 30 maja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Zielonej Górze, na której omówiono zasady i perspektywy współpracy
pomiędzy RIO a niemieckimi trybunałami obrachunkowymi landów przygranicznych.

23 - 26
września

Wizyta studyjna przedstawicieli RIO w Bydgoszczy w Państwowym Biurze Audytu Węgier (Állami Számvevőszék)
w Budapeszcie w celu poznania doświadczeń, struktury i specyfiki funkcjonowania kontroli samorządów na Węgrzech.

4 października Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy RIO w Krakowie a Izbą Obrachunkową Saksonii.
12 - 14
października

Przedstawiciele RIO i niemieckich trybunałów obrachunkowych na spotkaniu w Budziszynie omówili zagadnienia
dotyczące: systemów kontroli i monitoringu finansów publicznych, polityki finansowej w państwach UE i zadłużenia
jednostek sektora finansów publicznych oraz przeciwdziałania korupcji.

37

Kalendarium

2009
18 - 19
czerwca

Konferencja dyrektorów delegatur NIK i prezesów RIO w Zielonej Górze, na której omówiono m.in.: audyt systemu
kontroli wewnętrznej, formułowanie ocen i wniosków w kontrolach wykorzystania środków UE oraz współpracę RIO i NIK
w zakresie koordynowania działań kontrolnych i szkolenia inspektorów kontroli.
2010

25 - 28
października

Ministerstwo Finansów udostępniło jednostkom organizacyjnym JST system SJO BeSTi@, który zrealizowany został
w ramach prowadzonego przez Ministerstwo projektu Transition Facility 2006/0018-180.01-04 System zarządzania
budżetami jednostek samorządu terytorialnego – sprawozdawczość jednostek organizacyjnych z uwagi na
wprowadzenie obowiązku elektronicznego przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych do JST.
Wizyta studyjna przedstawicieli izb w Wielkiej Brytanii poświęcona zagadnieniom związanym z kontrolą prawidłowości
realizacji przedsięwzięć promujących partnerstwo publiczno-prywatne, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia.
2011

30 - 31
sierpnia

Konferencja w Poczdamie pn. Szanse i ryzyka partnerstwa publiczno-prywatnego z punktu widzenia kontroli finansów
publicznych. Współorganizatorem konferencji była RIO w Zielonej Górze.

15 - 20
listopada

Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowego Biura Audytu Węgier w RIO w Bydgoszczy, podczas której zaprezentowano
realizację ustawowych zadań RIO w Polsce, w szczególności w zakresie kontroli finansów samorządów.

21 - 23
listopada

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Dyscyplina Finansów Publicznych – stan obecny i kierunki zmian. Organizatorzy:
KR RIO, RIO w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.
2012

10 - 12
października
21 - 22
grudnia

IV Konferencja Finansów Komunalnych pn. System (?) nadzoru i kontroli nad
finansami komunalnymi w Polsce (Książ). Patronat honorowy pełniła KR RIO. Gośćmi
specjalnymi konferencji byli Ralf Seibicke – Wiceprezydent EURORAI oraz Edgar
Thinnes – Dyrektor Sekretariatu Generalnego.
Konferencja w Krakowie, zorganizowana w ramach POKL, z udziałem
przedstawicieli RIO, podczas której doświadczenia Saksońskiego Trybunału
Obrachunkowego Lipska w zakresie kontroli finansowej omówił Prezes
Trybunału.
2013

25
lutego
15 - 17
kwietnia
16 - 17
kwietnia

23 - 24
maja
20
czerwca

26
czerwca

Ogólnopolska konferencja pn. Indywidualny wskaźnik zadłużenia
Dr Rysz
– przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji
ard Paw
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eł K
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IV konfe odniczący K rawczyk
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R RIO p
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w
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K
n
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iążu (1
Śląski Związek Gmin i Powiatów.
0-1
mu
Fot. Ju 2 październik nalnych
styna S
a 2012
Polsko-niemieckie seminarium pn. Systemy zagospodarowania odpadów
zelągo
r.)
wska
komunalnych. Nowe rozwiązania w Polsce a doświadczenia niemieckie (RIO
w Opolu i RIO w Krakowie z udziałem delegacji Trybunału Obrachunkowego
Nadrenii-Palatynatu).
Dla uczczenia XX-lecia RIO odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pn. Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego
(Toruń). Organizatorem konferencji były RIO w Bydgoszczy oraz Katedra Prawa
Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego UMK.
Międzynarodowa konferencja naukowa w Zamościu pn. Europa ŚrodkowoWschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny,
zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu
i Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina).
16-17 k
wie
Udział w konferencji nt. Przyszłość finansów samorządów – dylematy
Konfere tnia 2013 r. O
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nsowym
ądu tery
Od lew
– Prze ej: dr Ryszard torialnego
Z okazji XX-lecia RIO odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta
wo
Paweł
Krawcz
– Prez dniczący KR
e
R
yk
konferencja pn. Samorząd – finanse – nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych
Andrze s RIO w Bydg IO, Tadeusz D
oszc
j Boro
obe
Izb Obrachunkowych, na którą zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele:
Budżeto do – Kierow zy, prof. dr ha k
nik K
b.
weg
Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, administracji rządowej, komisji
Terytori o i Finansów atedry Prawa
S
alnego
UMK w amorządu
sejmowych i senackich, NIK, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu
Fot. Ja
Toruniu
rosław
Sikora
Zamówień Publicznych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, nauki
i organizacji samorządowych, jak również przedstawiciele RIO. Prezydent RP
nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom RIO.
Z okazji jubileuszu została przygotowana i wydana publikacja pt. Samorząd – finanse – nadzór i kontrola. XX-lecie
Regionalnych Izb Obrachunkowych, która stanowi zbiór opracowań dotyczących aktualnych problemów samorządu
terytorialnego i RIO.

38

Kalendarium

24
lipca

Seminarium Komisji Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich (UMP) w Warszawie, podczas którego przewodniczący
KR RIO przedstawił temat Budżet i WPF w systemie BeSTi@ z punktu widzenia RIO. Podczas spotkania odbyła się
dyskusja z twórcą i administratorem systemu zarządzania budżetami JST BeSTi@, przedstawicielami RIO i MF w zakresie
aktualizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w programie BeSTi@ oraz usprawnienia działania systemu na
podstawie postulatów Miast UMP.

9 - 10
października

XI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, na którym przewodniczący KR RIO zaprezentował temat Regionalne Izby
Obrachunkowe – granice oraz formy nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki odpadami.

20 - 22
listopada

W Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Dyscyplina Finansów Publicznych – narzędzie
prawidłowej gospodarki sektora publicznego, która została zorganizowana przez: KR RIO, RIO i RKO w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloński oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.
Przedstawiciele RIO wzięli udział w spotkaniu nt. Rozliczanie dotacji przedszkolnej zorganizowanym w Warszawie przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

11 grudnia

2014
20 - 21
stycznia

Ogólnopolska Konferencja z cyklu Podatki i opłaty lokalne, współorganizowana przez RIO w Białymstoku, Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Następna konferencja z tego cyklu w 2014 r.
odbyła się w dniach 8 - 9 grudnia.

11 - 12
czerwca

Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu
terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, zorganizowana przez RIO w Rzeszowie oraz Wydział Ekonomii
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

30
czerwca

Udział przedstawicieli RIO w ogólnopolskiej konferencji pn. 15 lat samorządu województw – europejski model polskich
regionów, zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Konwentem
Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw RP.

24 - 26
września

Warsztaty szkoleniowe pn. Miejsce i rola instytucji kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce i na
Litwie – wymiana doświadczeń przedstawicieli RIO w Polsce i Członków Stowarzyszenia Kontrolerów Samorządów
Lokalnych na Litwie, których organizatorem była RIO w Gdańsku.
2015

5-6
marca

Kongres XXV-lecia odtworzenia w Polsce Samorządu Terytorialnego. Organizatorami było sześć ogólnopolskich
organizacji samorządowych. tj.: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich oraz Związek
Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach uczestniczyło ok. 1 300 osób. Honorowy patronat nad kongresem
objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Podczas kongresu miesięcznik Finanse Komunalne
został uhonorowany nagrodą Srebrnych Podziękowań dla osób i instytucji, które w szczególny sposób przysłużyły się
polskiej samorządności. Wyróżnienie odebrała Przewodnicząca KR RIO.

25 marca

Uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Wojewodów w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów w Warszawie, z okazji XXV-lecia samorządu terytorialnego.

6 - 7 maja

XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST pn. Finansowanie projektów samorządowych – czas na indywidualizm
i innowacje. Spotkanie prezesów RIO z przedstawicielami Wojewodów (Warszawa).

5 - 6 sierpnia

Polsko-Niemiecka Konferencja pn. Rola i znaczenie kontroli dla jednostek samorządu terytorialnego z udziałem delegacji
Trybunału Obrachunkowego, zorganizowana przez RIO w Krakowie.

28 sierpnia

Konferencja pn. Od Solidarności do samorządności w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

9
września

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzono Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach
kontroli wykonywania zadań RIO w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się
jednostek samorządu terytorialnego (z udziałem przewodniczącej KR RIO i jej zastępcy).

15
października

RIO w Łodzi, Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego
zorganizowały w Łodzi ogólnopolską konferencję naukową pn. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach
istnienia.

18 - 20
listopada
7 - 8 grudnia

III Międzynarodowa Konferencja pn. Dyscyplina finansów publicznych – 10 lat obowiązywania ustawy.
Ogólnopolska konferencja z cyklu Podatki i opłaty lokalne, współorganizowana przez RIO w Białymstoku.

8 - 10
grudnia

Litewskie Stowarzyszenie Kontrolerów Samorządów zorganizowało w Wilnie konferencję z okazji 25. rocznicy powołania
zewnętrznego systemu audytu samorządu lokalnego w Republice Litwy. W konferencji uczestniczyli Prezes RIO
w Gdańsku i Prezes RIO w Bydgoszczy.

15
grudnia

W Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zastosowaniu narzędzi wspomagania
informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego w Polsce.
Uczestnikami byli Prezes RIO w Krakowie oraz przedstawiciele innych RIO.
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2016
5-6
kwietnia

II Europejski Kongres Samorządów zorganizowała w Krakowie Fundacja Instytut
Studiów Wschodnich. Uczestniczyli w nim przewodnicząca KR RIO i prezes RIO
w Krakowie.

15
czerwca

Wydanie polsko-niemieckiego glosariusza terminów z zakresu kontroli finansów
publicznych, w ramach współpracy z Trybunałem Obrachunkowym w Saksonii;
uroczyste przekazanie publikacji partnerom.

23 - 24
czerwca

II Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Kondycja finansowa jednostek
samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej
2014 - 2020, zorganizowana przez RIO w Rzeszowie oraz Wydział Ekonomii
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

8 lipca

RIO w Krakowie we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz
Katedrą Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowały
Konferencję w zakresie zamówień publicznych pn. Nowelizacja ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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18
października

Debata Samorządowa w Sejmie nt. Główne problemy finansowe jednostek
samorządu terytorialnego oraz kwestie ich zadłużenia.

5 - 6 grudnia

Ogólnopolska konferencja z cyklu Podatki i opłaty lokalne, współorganizowana przez RIO w Białymstoku.

19 - 20
grudnia

Urząd Zamówień Publicznych, RIO w Krakowie oraz Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego były
współorganizatorami Konferencji Naukowej pn. Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego
rozwoju.
2017

6 lutego

Spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nt.: 1) usankcjonowania możliwości przedkładania przez
JST uchwał (oraz zarządzeń) podlegających nadzorowi RIO w formie dokumentu elektronicznego, 2) wprowadzenia
regulacji określających minimalne wymagania dla formatu wymiany danych w postaci elektronicznej w celu usprawnienia
obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi i ujednolicenia ich formy.

13 - 17
lutego

Wizyta studyjna w Strasburgu w ramach projektu Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów
ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu
terytorialnego, z udziałem przewodniczącej KR RIO.

4 kwietnia

Konferencja organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (jako Menadżera Krajowego Funduszu
Przedsiębiorczości Społecznej) – Otwarcie programu kompleksowego finansowania podmiotów ekonomii społecznej
pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego (Warszawa).

27 kwietnia

W seminarium pn. Statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych – metodyka UE, zorganizowanym przez
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele RIO.

6 czerwca

26 - 27
czerwca

29 czerwca

Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a RIO
w Gdańsku. Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji w zakresie m.in.
opracowywania analiz i ekspertyz, organizowania szkoleń, studiów podyplomowych
i konferencji oraz odbywania praktyk studenckich w RIO w Gdańsku.
Udział Prezesa RIO w Olsztynie w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
nt. Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy
i propozycje rozwiązań. Konferencja zorganizowana w Białymstoku przez
Katedrę Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
oraz Urząd Zamówień Publicznych.
W konferencji pn. Jak upowszechniać stosowanie klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych, zorganizowanej w Warszawie przez Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urząd Zamówień Publicznych, udział
wzięła przewodnicząca KR RIO.

11
października

W konferencji pn. Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie
w Kancelarii Prezydenta RP udział wzięła przewodnicząca KR RIO.

19 - 20
października

XI Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego pn. Konstytucyjne umocowanie samorządu
terytorialnego (Kraków). Wzięli w nim udział prezesi izb.

20
października

Konferencja pn. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
udzielanych przez administrację rządową, zorganizowana w Warszawie
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Urząd Zamówień
Publicznych.

6 listopada
4 - 5 grudnia
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Udział Prezesa RIO w Olsztynie w konferencji pn. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu
terytorialnego, zorganizowanej w Warszawie przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”.
Ogólnopolska konferencja z cyklu Podatki i opłaty lokalne, współorganizowana przez RIO w Białymstoku.
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