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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA 

W okresie I półrocza 2014 r. przygotowano 35 odpowiedzi na zapytania skierowane  

z jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów: 

 sposobu księgowania wpłat dokonywanych na konta bankowe w miesiącu grudniu 

w sytuacji gdy umowa rachunku bankowego z bankiem obowiązuje od stycznia roku 

następnego, 

 rozliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych wpłat za pobyt w domu pomocy 

społecznej, 

 charakteru środków finansowych przekazywanych między powiatami z tytułu 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu w ramach 

porozumienia, 

 emisji obligacji na konsolidację długu j.s.t., 

 naliczania odsetek od nieterminowych płatności wnoszonych przez ośrodki pomocy 

społecznej za pobyt mieszkańca gminy w DPS, 

 realizacji budżetu przez Wójta Gminy w przypadku cofnięcia przez radę uprawnienia 

do zaciągania kredytów do kwoty wynikających z limitów zobowiązań ustalonych  

w uchwale budżetowej, 

 możliwości wyłączenia z opodatkowania użytków kopalnianych części gruntu 

stanowiącego sztuczny zbiornik wodny powstały w wyniku wydobycia kopalin, 

 sfinansowania z budżetu powiatu kosztów zakupu samochodu do przewozu osób 

uczęszczający na warsztaty terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie, 

 możliwości przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w świetle art. 240 a 

ustawy o finansach publicznych, 

 zakwalifikowania nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i kar z tytułu ochrony środowiska do nadwyżki budżetu w roku następnym, 

 podstawy do ustalenia dotacji dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, 

 finansowania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z dotacji 

udzielonych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, 

 zaliczenia umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego do przedsięwzięć i wartości 

tejże umowy do kwoty długu, 

 nadzoru izb w sprawach publikacji sprawozdań j.s.t. z wykonania budżetów na 

stronach BIP i kontroli prawidłowości funkcjonowania stron BIP, 

 podstawy do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, 

 rozliczania środków przekazanych z Urzędu Pracy szkole prowadzonej przez 

stowarzyszenie z tytułu refundacji wydatków związanych z zatrudnieniem w ramach 

prac interwencyjnych i zwrot części dotacji przekazanej z budżetu gminy, 
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 możliwości przekazania z budżetu gminy środków dla SPZOZ jako wkład na 

realizację zadania z PFRON, 

 ewidencji księgowej wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w wyniku 

przedawnienia oraz umorzenia zaległości podatkowych, 

 wysokości dochodów przekazywanych do ŚUW z tytułu odsetek naliczanych wg stopy 

redyskontowej weksli, 

 wydzierżawienia dla instytucji kultury nieruchomości zabudowanej basenem  

i budynkiem socjalnym oraz przekazywania dotacji na bieżące ich utrzymanie, 

 możliwości przekazania ze środków z zakresu ochrony środowiska dotacji na fundusz 

wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do prowadzenia 

działań ratowniczych z zakresu rozpoznawania skażeń i ochrony środowiska, 

 zasadności przekazywania dotacji na zadanie realizowane w drodze porozumienia 

międzygminnego (Środowiskowy Dom Samopomocy w realizacji uchwały Rady 

Gminy), 

 stosowania wyłączeń w związku z nowym  art. 243 ust 3a u .o .f. p. dla przedsięwzięć 

realizowanych na podstawie aneksu do umowy, 

 zapisów w regulaminie wynagradzania pracowników, 

 wykonywania przez zarządcę nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej postanowień 

dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 możliwości dofinansowania z budżetu gminy kosztów pobytu mieszkańca  

w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę w formie 

dotacji celowej, 

 sposobu wyliczenia dotacji przekazywanej niepublicznym przedszkolom na terenie 

innej gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy zobowiązanej do zwrotu dla gminy 

dotującej przy uwzględnieniu dotacji z budżetu państwa, 

 możliwości dokonywania zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego, 

 zamieszczenia w uchwale Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego instytucji kultury zapisu o pokryciu straty lup podziale zysku, 

 możliwości sfinansowania wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej z budżetu powiatu bez konieczności przekazywania środków finansowych na 

fundusz wsparcia PSP, 

 możliwości zakupu ze środków na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki 

wodnej specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP, 

 udzielenia dotacji dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne realizowane  

z udziałem środków UE oraz zwrotu do budżetu gminy kwoty refundacji  

i odzyskanego podatku VAT, 

 formy organizacyjno prawnej i zatrudniania pracowników warsztatów terapii 

zajęciowej, 

 możliwości zakupu sztandaru dla OSP ze środków przeznaczonych na Radę Gminy. 
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W okresie I półrocza udzielono informacji publicznej na 11 wniosków. 

Wnioski dotyczyły następujących zagadnień: 

 

 dotacji udzielanej na podstawie art. 80 ust 3 ustawy o systemie oświaty, 

 udostępnienia Sądowi Rejonowemu w Starachowicach poświadczonych za zgodność  

z oryginałem kserokopii uchwał Miasta i Gminy Wąchock, 

 kwoty odsetek zapłaconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w 2012 roku, 

 przeznaczenia niewykorzystanych środków z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych, opłat pobieranych na podstawie przepisów Prawo 

ochrony środowiska oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 

poprzednim na te same cele w roku następnym, 

 wykazu gmin, w których podjęto uchwały o wyodrębnieniu, o nie wyodrębnieniu 

funduszu sołeckiego na 2015 rok i tych w których nie podjęto żadnej uchwały w tym 

zakresie, 

 wydatków poszczególnych gmin (miast i gmin) woj. świętokrzyskiego na ochronę 

przeciwpożarową w porównaniu do dochodów własnych gmin za lata 2011-2013, 

 wyników kontroli przeprowadzonych przez RIO w latach 2010-2013 w zakresie 

współpracy gmin ze schroniskami dla zwierząt, 

 badania na terenie województwa świętokrzyskiego zgodności tzw. „Budżetu 

obywatelskiego” wprowadzanego przez jednostki samorządu terytorialnego z art. 233 

ustawy o finansach publicznych, 

 zobowiązań przypadających do spłaty przez Gminę Osiek na rzecz Ekologicznego 

Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

 

Realizując działalność szkoleniową za I półrocze 2014 r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała następujące szkolenia kierowane do 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 1.128 

osób ( w tym 12 osób z WIAS-u). 

1) W dniach 27 stycznia, 30 stycznia oraz 3 lutego 2014 roku trzy tury szkolenia na temat 

„Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok” dla Skarbników, Głównych 

Księgowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w którym udział 

wzięło 670 osób. Wykłady prowadził Główny Inspektor Kontroli. 

 

2) W dniach 31 marca i 4 kwietnia 2014 roku szkolenie dla Skarbników, Głównych 

Księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych urzędów, jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na temat „Zmiany  

w sprawozdawczości budżetowej”, w którym udział wzięło 458 osób w tym 12 osób  

z Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń RIO w Kielcach. Wykłady prowadził Główny 

Inspektor Kontroli. 

 


