UCHWA A NR 208/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc$awiu
z 16 grudnia 2005 roku
w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc$awiu oraz planu kontroli na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 55,
poz. 577 ze zmianami), oraz § 8 pkt 1 rozporz)dzenia Prezesa Rady
Ministrów z 14 stycznia 2000 roku w sprawie siedzib i zasi/gu
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó0owej
organizacji izb, liczby cz0onków kolegium i trybu post/powania (Dz. U. Nr
3, poz. 34), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc0awiu
uchwala, co nast/puje:

§ 1.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu uchwala
ramowy plan pracy Izby wraz z planem szkole oraz planu kontroli na
2006 rok, stanowi#ce za #czniki do uchwa y.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w &ycie z dniem podj'cia, z moc# obowi#zuj#c# od
dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodnicz#cy Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu
/-/ dr Bogdan Cybulski
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Ramowy plan pracy

Za cznik 1
do uchwa y nr 208/2005
z 16 grudnia 2005 r.

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu na 2006 rok
Lp.
1

Wyszczególnienie zada(

Termin
wykonania

Odpowiedzialny
za realizacj*

3

4

2

I. Zadania w zakresie nadzoru
1. Badanie uchwa i zarz dze organów jednostek
samorz du terytorialnego (j.s.t.) w sprawach
okre#lonych art. 11 ust. 1 ustawy z 7
pa%dziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (ustawa o rio)

bie( co, w ci gu
30 dni od daty
wp ywu

- Kolegium
- Naczelnik WIAS

2. Ustalenie bud(etów dla j.s.t. w przypadku ich
nieuchwalenia przez organ stanowi cy do 31
marca roku bud(etowego (art. 11 ust. 2 i art. 18
ust. 1 pkt 1 ustawy o rio oraz ustalenie na
podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o rio, bud(etu w
cz4#ci dotkni4tej niewa(no#ci

bie( co, nie
- Kolegium
pó%niej ni( do 30
kwietnia 2006 r.

3. Rozpatrywanie zastrze(e zg oszonych w trybie
art. 9 ust.3 i 4 ustawy o rio do wniosków
zawartych w wyst pieniach pokontrolnych (art.
18 ust. 1 pkt 5a, art. 25b ustawy o rio)

bie( co, w ci gu
30 dni od daty
wp ywu

- Kolegium
- Naczelnik WKGF

4. Rozpatrywanie spraw dotycz cych powiadomie
przez skarbnika o przypadkach dokonania
kontrasygnaty na pisemne polecenie
zwierzchnika, zgodnie z odr4bnymi ustawami
(art. 13 pkt 9 ustawy o rio)

bie( co

- Komisja w a#ciwa w
sprawie

5. Podejmowanie uchwa w innych sprawach,
bie( co
okre#lonych w odr4bnych przepisach (art. 18 ust
1 pkt 6 ustawy o rio)

- Kolegium
- Kierownik Biura

6. Rozpatrywanie innych spraw okre#lonych w
odr4bnych ustawach zgodnie z art. 13 pkt 10
ustawy o rio

bie( co, w ci gu
30 dni od daty
wp ywu

- Kolegium

7. Wydawanie na wniosek organu wykonawczego
j.s.t. opinii o mo(liwo#ci sp aty kredytu,
po(yczki lub wykupu papierów warto#ciowych
(art. 13 pkt 1 ustawy o rio)

bie( co, w ci gu
30 dni od daty
wp ywu

- Przewodnicz cy S.O.
- Naczelnik WIAS

8. Wydawanie opinii o przedk adanych projektach bie( co, w ci gu
bud(etów j.s.t. na rok 2007 (art. 13 pkt 3 ustawy 30 dni od daty
wp ywu
o rio)

- Przewodnicz cy S.O.
- Naczelnik WIAS

bie( co, w ci gu
9. Wydawanie opinii o przedk adanych przez
30 dni od daty
zarz dy powiatów, zarz d województwa oraz
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wp ywu
informacjach o przebiegu wykonania bud(etu za
pierwsze pó rocze 2006 r. (art. 13 pkt 4 ustawy o
rio)

- Przewodnicz cy S.O.
- Naczelnik WIAS

3
10. Wydawanie opinii o przedk adanych przez
zarz dy powiatów, zarz d województwa oraz
przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
sprawozdaniach z wykonania bud(etu za rok
2005 (art. 13 pkt 5 ustawy o rio)

bie( co, w ci gu
30 dni od daty
wp ywu

- Przewodnicz cy S.O.
- Naczelnik WIAS

11. Wydawanie opinii o wnioskach komisji
rewizyjnych organów stanowi cych j.s.t. w
sprawie absolutorium (art. 13 pkt 8 ustawy o rio)

bie( co, w ci gu
14 dni od daty
wp ywu

- Przewodnicz cy S.O.

12. Wydawanie opinii w sprawie uchwa y rady
gminy o nieudzieleniu wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) absolutorium (art. 13 pkt 8
i art. 19 ust.3 ustawy o rio)

bie( co, w ter- Przewodnicz cy S.O.
minie 14 dni od
daty przekazania
uchwa y do RIO

13. Opiniowanie mo(liwo#ci sfinansowania deficytu
bud(etowego oraz prognozy kszta towania si4
d ugu publicznego (art. 13 pkt 2 ustawy o rio

bie( co, w ci gu
30 dni od daty
wp ywu uchwa y

- Przewodnicz cy S.O.
- Naczelnik WIAS

14. Rozpatrywanie odwo a organów j.s.t. od opinii
wydanych przez sk ady orzekaj ce, wniesionych
do pe nego sk adu Kolegium (art. 20 ust. 2
ustawy o rio)

bie( co, w ci gu
14 dni od daty
wp ywu

- Kolegium

15. Sporz dzenie i przedstawienie raportu o stanie
gospodarki finansowej j.s.t. w sytuacji
powtarzaj cych si4 nieprawid owo#ci lub
zagro(enia niewykonania ustawowych zada w
zakresie ustalonym przez Kolegium Izby (art.
10a ust.1 i 2 ustawy o rio)

w terminie
wyznaczonym
uchwa
Kolegium

- Kolegium
- Prezes
- Naczelnik WIAS
- Naczelnik WKGF
- Kierownicy Z.Z.

16. Rozpatrywanie wniesionych do Kolegium
zastrze(e organów j.s.t. do przekazanego
raportu (art.10a ust. 4 ustawy o rio)

w terminie 30
dni

- Kolegium

II. Zadania w zakresie dyscypliny finansów publicznych
1. Prowadzenie post4powania w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
zgodnie z zasadami okre#lonymi w dziale IV
ustawy o odpowiedzialno#ci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (ustawa
o.o.n.d.f.p.)

bie( co

- Przewodnicz cy
Regionalnej Komisji
Orzekaj cej
- Rzecznik D.F.P.

2. Sporz dzenie i przekazanie Przewodnicz cemu
do 31.01.2006 r.
G ównej Komisji Orzekaj cej rocznego
sprawozdania o sposobie rozpoznania wniosków
o ukaranie, wniesionych w roku poprzednim (art.
192 ust.1 ustawy o.o.n.d.f.p.)

- Przewodnicz cy
Regionalnej Komisji
Orzekaj cej

3. Sporz dzenie i przekazanie G ównemu
Rzecznikowi sprawozdania z dzia alno#ci w
roku poprzednim (art. 192 ust. 3 ustawy
o.o.n.d.f.p.)

do 31.01.2006 r.

- Rzecznik Dyscypliny
Finansów Publicznych

4.

bie( co

- Przewodnicz cy
Regionalnej Komisji
Orzekaj cej

Przekazywanie zg osze osób podlegaj cych
wpisowi do rejestru prowadzonego przez
G ówn Komisj4 Orzekaj c (art.188 ustawy
o.o.n.d.f.p.)
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III. Zadania w zakresie kontroli
1. Prowadzenie kontroli i dzia a pokontrolnych
zgodnie z planem i tematyk okre#lon w planie
kontroli (Za . Nr 3)

bie( co

- Naczelnik WKGF

2. Szkolenie inspektorów ds. kontroli w zakresie
problemów obj4tych dzia alno#ci kontroln .

bie( co

- Naczelnik WKGF

3.

bie( co

- Naczelnik WKGF

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu
kontroli i dzia a pokontrolnych za rok 2005

do 28.02.2006 r.

- Naczelnik WKGF

5. Wspó praca WKGF z WIAS w zakresie
wymiany informacji o jednostkach obj4tych
kontrol

bie( co

- Naczelnik WKGF

6. Wspó praca z Kolegium Izby i WIAS w zakresie
ustalania tematyki szkoleniowo-instrukta(owej,
w zwi zku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli
nieprawid owo#ciami i uchybieniami

bie( co

- Naczelnik WKGF

7. Opracowanie planu kontroli - podmiotów, o
których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o rio - na
rok 2007

do 20.12.2006 r.

- Naczelnik WKGF

Szkolenie absolwentów wy(szych uczelni
zatrudnianych w Izbie w celu przygotowania ich
do pracy w charakterze inspektora ds. kontroli

IV. Zadania inne
Cz*/0 I - Kontrola i przekazywanie
sprawozda( przedk adanych przez j.s.t.
1. Kontrola formalna i rachunkowa kwartalnych
sprawozda z wykonania bud(etów j.s.t. i
wniosków gmin o przyznanie cz4#ci
rekompensuj cej subwencji ogólnej (art. 9a
ustawy o rio, w zwi zku z rozporz dzeniem MF
w sprawie sprawozdawczo#ci bud(etowej i
rozporz dzeniem MF z dnia 19 sierpnia 2005 r.)

kwartalnie
- Naczelnik WIAS
w terminach
okre#lonych
rozporz dzeniem

Sporz dzanie i przekazywanie do Ministerstwa
Finansów pliku bazy danych ze sprawozda
bud(etowych j.s.t., sprawozda Rb-PDP i
wniosków gmin
2. Sporz dzanie i przekazywanie zbiorczych
sprawozda w zakresie pa stwowego d ugu
publicznego oraz por4cze i gwarancji jednostek
sektora finansów publicznych na podstawie
sprawozda zbiorczych otrzymanych z j.s.t. (§ 3
ust. 3 rozporz dzenia MF z 10.12.2001 r.)

- Z-ca Naczelnika
WIAS
- Prezes Izby

kwartalnie
w terminach
okre#lonych w
rozporz dzeniu

- Z-ca Naczelnika
WIAS
- Prezes Izby
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3. Obs uga plików kwartalnych i rocznych
sprawozda o udzielonej przez organy j.s.t.
pomocy publicznej dla przedsi4biorców i o
zaleg o#ciach przedsi4biorców we wp atach
nale(nych #wiadcze (art. 32 ust.4 i art. 34
ustawy o post4powaniu w sprawach dotycz cych
pomocy publicznej)

kwartalne: 30
dni po up ywie
kwarta u
roczne: 60 dni
po zako czeniu
roku
kalendarzowego

- Z-ca Naczelnika
WIAS

4. Przyjmowanie i kontrola formalno-rachunkowa:
bilansów z wykonania bud(etu j.s.t.
bilansów cznych: jednostek bud(etowych,
zak adów bud(etowych, gospodarstw
pomocniczych,
skonsolidowanych bilansów j.s.t.
(§ 19 ust. 3, 4 i 5 rozporz dzenia MF z
18.12.2001r.)

30 dni od
up ywu terminu
przekazania

- Naczelnik WIAS

5. Przekazanie do Ministerstwa Finansów
skonsolidowanych bilansów j.s.t.
(§ 19 ust. 6 rozporz dzenia MF j.w.)

w terminie
okre#lonym w
rozporz dzeniu

- Z-ca Naczelnika
WIAS
- Prezes Izby

do 30.03.2006 r.

- Prezes Izby

2. Wspó udzia w opracowaniu sprawozdania z
dzia alno#ci izb i wykonania bud(etu przez
jednostki samorz du terytorialnego za rok 2005
(art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy o rio)

do 30.05.2006 r.

- Prezes Izby
- Naczelnik WIAS
- Kierownik Biura
- Naczelnik WKGF

3. Przedstawienie w a#ciwemu wojewodzie i
ministrowi d/s finansów publicznych informacji
o negatywnych opiniach wydanych o
sprawozdaniu z wykonania bud(etu j.s.t. za rok
2005 (art. 21 ust.2 ustawy o rio)

do 31.05.2006 r.

- Prezes Izby
- Naczelnik WIAS

4. Przekazywanie informacji o stwierdzonych
nieprawid owo#ciach w zakresie danych
dotycz cych naliczania subwencji i rozlicze
dotacji celowych organom dokonuj cym
podzia u tych #rodków (art. 10 ustawy o rio)

bie( co

- Naczelnik WKGF
- Z-ca Naczelnika
WIAS

Cz*/0 II - Wspó dzia anie z innymi organami
w zakresie wykonania zada( okre/lonych w
ustawie o regionalnych izbach
obrachunkowych
1.

Przed o(enie ministrowi ds. administracji
publicznej – przyj4tych przez Kolegium
sprawozda za rok 2005:
z dzia alno#ci kontrolnej i informacyjno
szkoleniowej
z wykonania bud(etu izby
z wykonania rocznego ramowego planu
pracy izby. (art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o
rio)
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bie( co
5. Opracowywanie na pro#b4 organów rz dowych
analiz i opinii w sprawach okre#lonych ustawami
(art. 1 ust. 3 ustawy o rio)

- Naczelnik WIAS
- Przewodnicz cy S,O.

6. Przygotowanie bilansów cznych j.s.t., celem
udost4pnienia GUS
(rozporz dzenie RM w sprawie programu bada
statystycznych)

- Naczelnik WIAS
- Kierownicy Z.Z.

bie3 co

V. Zadania w zakresie szkolenia i informacji
1. Przygotowanie we wspó pracy z Kolegium planu do 15.12.2006 r.
i tematyki szkole na 2007 r.

- Naczelnik WIAS

2. Organizowanie i prowadzenie szkole dla
przedstawicieli j.s.t. zgodnie z tematyk
okre#lon w planie szkole
(art.1 ust. 4 ustawy o rio)

bie( co

- Prezes Izby
- Naczelnik WIAS
- Kierownicy Z.Z

3. Kontynuowanie wspó pracy z innymi izbami i
instytucjami w sprawach prowadzenia szkole
dla przedstawicieli j.s.t. i dla pracowników Izby

bie( co

- Naczelnik WIAS
- Kierownik Biura

4. Organizowanie szkole dla pracowników Izby i
prowadzenie szkole w zakresie wdro(enia
systemów informatycznych

bie( co

- Prezes Izby
- Naczelnik i Z-ca
WIAS
- Kierownik Biura

5. Zapewnienie pracownikom Izby udzia u w
szkoleniach i konferencjach oraz w pracach
powo anych zespo ów roboczych

bie( co

- Prezes Izby
- Naczelnik WIAS.

6. Udzielanie pisemnych wyja#nie i doradztwo w
zakresie praktycznego stosowania przepisów
dotycz cych gospodarki finansowej j.s.t.
(§ 5 pkt 6 rozporz dzenia Prezesa RM z 16 lipca
2004 r., dalej rozporz dzenie)

bie( co

- Prezes Izby
- Cz onkowie Kolegium
- Naczelnik WIAS

7. Przygotowywanie i upowszechnianie na stronie
Izby informacji o zmianach w systemie
finansów publicznych, w tym stanu prawnego i
wyników bie( cej realizacji procesów w j.s.t.
(§ 5 pkt 4 i 6 rozporz dzenia)

bie( co

- Naczelnik i Z-ca
WIAS

8. Przygotowanie do og oszenia na stronie BIP
informacji dotycz cych sprawowania nadzoru i
kontroli
(§ 5 pkt 7 rozporz dzenia)

bie( co

- Z-ca Naczelnik
WKGF
- Naczelnik WIAS
- Kierownik Biura

9. Przygotowanie na zlecenie upowa(nionych
organów i urz4dów analiz i zestawie
dotycz cych kontroli sytuacji finansowej j.s.t.
(§ 5 pkt 4 i 7 rozporz dzenia)

bie( co

- Z-ca Naczelnika
WIAS

10. Udost4pnianie informacji publicznej,
prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie
informacji publicznej

bie( co

- Rzecznik Prasowy
RIO

11. Przygotowanie opracowa tematycznych do
publikacji (do og oszenia)

uzgodniony

- Prezes Izby
- Naczelnik WIAS
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12. Przygotowanie na wniosek j.s.t. aplikuj cych o
dofinansowanie ze #rodków UE informacji
dotycz cych bud(etu i opinii o sprawozdaniu z
jego wykonania (za cznik do wniosku)

bie( co

- Naczelnik WIAS
- Kierownik Z.Z.

VI. Zadania w zakresie wewn*trznego funkcjonowania Izby
1. Opracowanie sprawozdania z wykonania bud(etu do 10.03.2006 r. - Kierownik Biura
Izby za rok 2005 w zwi zku z art. 18 ust. 1 pkt 5
- G ówna Ksi4gowa
ustawy o rio
2. Opracowanie sprawozdania z dzia alno#ci
kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby za
rok 2005
(§ 5 pkt 2 6 rozporz dzenia)

do 28.02.2006 r. - Naczelnik WIAS
- Naczelnik WKGF

3. Opracowanie sprawozdania z wykonania
ramowego planu pracy Izby za rok 2005 (§ 5 pkt
2 rozporz dzenia Prezesa RM z 16 lipca 2004 r.
w zwi zku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o rio)

do 30.03.2006 r. - Naczelnik WIAS
- Kierownik Biura
- Kierownicy Z.Z.

4. Przygotowanie ramowego planu pracy Izby na
2007 r. (§ 5 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa RM
j.w. w zwi zku z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy)

do 20.12.2006 r. - Naczelnik WIAS

5. Opracowanie projektu bud(etu Izby na rok 2007

wg potrzeb

- Prezes
- G ówna Ksi4gowa

6. Sporz dzanie i przekazywanie sprawozda z
wykonania bud(etu Izb

zgodnie z
odr4bnymi
przepisami

- G ówna Ksi4gowa
- Kierownik Biura

7. Prowadzenie ewidencji uchwa organów j.s.t., i
dokonywanie kontroli przedstawionych danych
oraz monitorowanie stanu bud(etów
(wspomaganie nadzoru w zwi zku z art. 11
ustawy o rio)

bie( co

- Naczelnik WIAS
- Kierownik Biura

8. Obs uga administracyjna Kolegium RIO i
przekazywanie uchwa do og oszenia

bie( co

- Kierownik Biura

9. Prowadzenie analiz dot. wykonania bud(etu i
stanu zad u(enia j.s.t., w tym przygotowywanie
projektów opinii (wspomaganie opiniowania w
zwi zku z art. 13 ustawy o rio)

bie( co

- Naczelnik WIAS

10. Obs uga administracyjna Sk adów Orzekaj cych

bie( co

- Z-ca Naczelnika
WIAS

11. Zapewnienie obs ugi administracyjno-prawnej
Regionalnej Komisji Orzekaj cej w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych

bie( co

- Prezes
- Naczelnik WIAS

12. Prowadzenie spraw pracowniczych, obs ugi
kadrowej i obs ugi ksi4gowej Izby

bie( co

- Kierownik Biura
- G ówna Ksi4gowa

13. Gromadzenie pozycji wydawniczych, publikacji,
czasopism, przepisów prawnych i komentarzy

bie( co

- Prezes
- Kierownik Biura

14. Zaopatrywanie Izby w niezb4dne urz dzenia i
sprz4t biurowy, zapewnienie utrzymywania
wymaganego stanu urz dze

bie( co

- Prezes
- Kierownik Biura
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15. Doposa(enie i modernizacja sprz4tu
komputerowego oraz zapewnienie sprawnego
funkcjonowania sieci i sprz4tu

bie( co

- Informatyk Izby

16. Zapewnienie niezak óconego dzia ania systemów bie( co
informatycznych i ich aktualizacja

- Z-ca Naczelnika
WIAS
- Informatyk Izby

17. Prowadzenie i aktualizacja strony BIP i strony
internetowej Izby, prowadzenie dziennika
zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 17.05

bie( co

- Z-ca Naczelnika
WIAS
- wyznaczony
pracownik

18. Wdro(enie nowego systemu informatycznego do
obs ugi bud(etów i sprawozda j.s.t.
(art. 16 ustawy o informatyzacji...)

bie( co

- Z-ca Naczelnika
WIAS
- Informatyk Izby
- Administrator sieci

19. Organizowanie systemu teleinformatycznego, w
tym warunków dor4czania dokumentów
elektronicznych z j.s.t. (skrzynki podawcze)

bie( co

- Prezes
- Z-ca Naczelnika
WIAS
- Informatyk
- Administrator sieci

2002r
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Za cznik nr 2
do uchwa y nr 208/2005
z 16 grudnia 2005 r.

Plan i tematyka szkole(
organizowanych przez RIO we Wroc awiu w 2006 roku
w zakresie przepisów reguluj cych gospodark* finansow
jednostek kontrolowanych
/planowane przeprowadzenie szkolenia lub tylko opracowanie materia ów szkoleniowych/

Lp.

Wyszczególnienie

Termin i
miejsce

1

2

3

Forma szkolenia/
adresowana do:
4

I. Zamkni*cie roku bud3etowego 2005
1.

1. Zamkni*cie ksi g rachunkowych i sporz dzenie
sprawozda(:
1.1. Warto#G aktywów finansowych i zobowi za
finansowych
1.2. Obowi zki wynikaj ce ze szczególnych zasad
rachunkowo#ci
1.4. Zasady sporz dzania sprawozda finansowych;
jednostkowych, cznych, skonsolidowanego
2. Zasady sporz dzania sprawozda bud(etowych
3. Zasada odpowiedzialno#ci za zgodno#G danych
wykazanych w sprawozdaniach bud(etowych z
danymi wynikaj cymi z ewidencji

20-25 lutego
2006 r.:
- Wroc aw,
- Legnica,
- Jelenia Góra

Cykl szkole
jednodniowych,
prowadzonych dla
Skarbników JST

2.

2. Aktualna sytuacja finansowa Dolno/l skich JST
2.1. Poziom i struktura bud(etów wykonanych za
2005 r. i planowanych na 2006 r.
2.2. Tendencje zmian poziomu zad u(enia.
2.3. Finansowanie z udzia em #rodków UE

marzec 2006
r. Kudowa
Zdrój

Opracowanie
materia ów
szkoleniowych dla
Przewodnicz cych
JST - uczestników
VII Dolno#l skiego
Forum Samorz du
Terytorialnego

3.

3. Instytucja absolutorium

do 30
kwietnia 2006
r.

prowadzenie
szkole na zlecenie
organów tych JST,
w których za rok
2004 nie podj4to
uchwa y
rozstrzygaj cej

10

II. Zmiany w systemie finansów publicznych
1.

Wdro3enie nowego systemu informatycznego
BeSTi@

I. pó rocze
2006 r.
- Wroc aw
- Wa brzych
- Legnica
- Jelenia Góra

Cykl szkole
jednodniowych,
prowadzonych dla
przedstawicieli
JST
zapewniaj cych
funkcjonowanie
systemu

2.

2. Zmiany stanu prawnego i znaczenie analiz
ekonomicznych w ocenie realizacji procesów
finansów publicznych
2.1. Zasady gospodarki finansowej
2.2. Wykonywanie bud(etu i zaci ganie zobowi za
2.3. Zasady odpowiedzialno#ci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych

czerwiec
2006r.
- Wroc aw

Cykl szkole
jednodniowych,
prowadzonych
dla Skarbników

3.

Odpowiedzialno#G za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych

bie( co

szkolenia
prowadzone na
zlecenie organów
JST zapewniaj cych
udzia nie mniej
ni(
30 kierowników
jednostek w asnych
i innych JST

1.

Przygotowanie projektu bud3etu na rok 2007
1.1. Zadania JST i zasady ich finansowania.
1.2. Instrumenty planistyczne i instrumenty
finansowe.
1.3. Zasady bud(etowe
1.4. Finansowanie zada realizowanych z udzia em
#rodków UE.

2.

Przed podj*ciem uchwa y bud3etowej na 2007 rok grudzie 2006 Opracowanie
r.
materia ów na
2.1.Procedury, obowi zki i kompetencje organów
konferencje
2.2. Wieloletnie planowanie bud(etowe
regionalne
2.3. Zasady wykorzystania funduszy strukturalnych i
dotycz ce
Funduszu Spójno ci w latach 2007-2013 - regionalne
strategii
rozwoju
programy operacyjne
Województwa
Dolno#l skiego

III. Planowanie bud3etu na 2007 r.
pa%dziernik
- Wroc aw
- Legnica
- Jelenia Góra

Cykl szkole
jednodniowych,
prowadzonych
dla Skarbników

IV. Prowadzenie szkole( w ramach tematyki uzgodnionej przez Komisj*
Szkole(, Informacji i Promocji KRRIO oraz proponowanych przez inne
instytucje
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Za cznik Nr 3.

Plan kontroli jednostek samorz du terytorialnego na 2006 rok
Wydzia Kontroli podejmie i przeprowadzi 56 kontroli kompleksowych, w tym 33
kontrole w gminach, 10 kontroli w powiatach i 13 w zwi zkach mi4dzygminnych oraz 4
kontrole problemowe.
JELENIA GÓRA
kontrole kompleksowe
GMINY
1. powiat boles awiecki
2. powiat luba ski
3. powiat lwówecki
4. powiat jeleniogórski
POWIATY
ZWIMZKI MINDZYGMINNE

-

13
8
2
2
2
2
2
3

LEGNICA
kontrole kompleksowe
GMINY
1. powiat g ogowski
2. powiat jaworski
3. powiat polkowicki
4. powiat legnicki
POWIATY
ZWIMZKI MINDZYGMINNE
kontrole problemowe

-

14
9
3
1
1
4
2
3
1

WAEBRZYCH
kontrole kompleksowe
GMINY
1. powiat k odzki
2. powiat #widnicki
3. powiat wa brzyski
POWIATY
ZWIMZKI MINDZYGMINNE

-

11
7
2
4
1
1
3

WROCEAW
kontrole kompleksowe
GMINY
1. powiat wroc awski
2. powiat dzier(oniowski
3. powiat #redzki
4. powiat o awski
5. powiat ole#nicki
6. powiat wo owski
POWIATY
ZWIMZKI MINDZYGMINNE
kontrole problemowe
Województwo Samorz dowe

-

18
9
3
1
1
1
1
2
5
4
3
3

