Działalność
DZIAŁALNOŚĆ RIO

●

Działalność nadzorcza
Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych :Art. 1.2. Izby sprawują
nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych (…)Art. 11.1. W
zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i
zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
2) budżetu i jego zmian,
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz
udzielania pożyczek,
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa,
6) absolutorium,
7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.2. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego izba ustala budżet tej
jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.2a. Izba
ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych także w
przypadku niezachowania przez tę jednostkę zasad określonych w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych .3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza
nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego.Art.12.3 W przypadku
stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część dotknięte nieważnością
ustala kolegium izby.Zgodnie z ustawą o finansach publicznych:Art. 240a
1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244, oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu
terytorialnego 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.
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(...)8. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania
naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala
regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonej w art. 242-244. Przepis
art. 240 ust. 3 stosuje się odpowiednio.Art.240b
1.W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244, budżet jednostki samorządu terytorialnego ustala
regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242-244.
Przepis art. 240 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Siedziby i zasięg terytorialny regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółową organizację izb, liczbę członków
kolegium i tryb postępowania reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku.
●

Działalność opiniodawcza
Działalność opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych wynikająca
z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:
Art. 13. Do zadań izby należy (…):
1) wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o
możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także wykupu
papierów wartościowych;,
2) (uchylony),
3) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego,
4) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
5) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie
mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
6) (uchylony),
7) (uchylony),
8) wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu
wójtowi absolutorium,
9) rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu
jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie
zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami,
10) rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach,
(...)
12) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.
13) wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego.
Działalność opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych wynikająca
z ustawy o finansach publicznych :
Art. 91.2. Zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania z
tytułu:
1) kredytu lub pożyczki na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90,
2) innego niż wymienione w pkt 1, zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt
2,
3) emisji papierów wartościowych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90
- wymaga uzyskania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego opinii regionalnej izby
obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania.
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Art. 230. 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki
samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:
1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
3. Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany,
przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, 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. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego
wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości
planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 240a.1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244, oraz zagrożenia
realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby
obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego 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.
Art. 246. 1. Regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawia
opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w
terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do uchwały budżetowej.
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Analizy, szkolenia, informacje Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych :Art. 1.4. Izby w
zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.
Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami
budżetu państwa.Art.13 Do zadań izby należy (…):11) udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów
wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych,Zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej
organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania:§ 5. Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń
należy w szczególności (…):
5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek
kontrolowanych;
6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;
7) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;
8) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;
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Działalność kontrolna
Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych:
Art. 5. 1. Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz
zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności z
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prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 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.
Art. 7. 1. Izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki
finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
2. Izby mogą również przeprowadzać kontrolę:
1) podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7 - na wniosek jednostek samorządu
terytorialnego lub ich związków,
2) podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-6 - na wniosek organów administracji rządowej,
agencji lub funduszy celowych w przypadku przekazania środków publicznych na rzecz tych podmiotów.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania:
§ 4. 1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności (...):
1) przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej "jednostkami
kontrolowanymi";

2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;
3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.
3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi
kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej "ustawą".
4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji
przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.
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