
REGiONALNA IZBAOBRACHUHKOWA

WKIELCACH t XT -i./omn
Uchwala Nr 24/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Izby na 2020 rok.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w skladzie:

Przewodnicz^cy: 2^igniew R^kas - Zast^ca Prezesa Izby

Czlonkowie: Wojciech Czerw, Monika Dqbowska-Soltyk, Iwona Kudla, Ewa Midura,

Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)

postanawia

§1

uchwalic ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na 2020 rok,

stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na 2020 r.

Zadanie Sposob realizacji Termin
Przygotowuj^cy

materialy
Odpowiedzialny

1 2 3 4 5

1

Badanie zgodnosci z prawem uchwai organow jednostek samorz^du
terytorialnego w zakresie spraw wymienionych w art.l lust.l ustawy
zdnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych.

na biez^co, nie pomej
niz 30 dni od daty
wptywu do Izby

Czlonkowie Kolegium,
WIAS

Kolegium Izby

2

Ustalenie budzetu jednostki samorz^du terytorialnego w zakresie
zadan wlasnych oraz zadan zleconych, w przypadku niepodj^cia
uchwaly budzetowej przez organ stanowi^cy jednostki do 31
stycznia roku budzetowego oraz w przypadkach okre§lonych
art.240a i 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach
publicznych.

do kohca lutego roku

budzetowego

Czlonkowie Kolegium,
WIAS

Kolegium Izby

I
3

Uchwalanie plan6w i przyjmowanie sprawozdan dotycz^cych
dzialalno^ci Izby.

po otrzymaniu planow
i sprawozdan z WIAS

Naczelnik WIAS Kolegium Izby

Nadz6r nad

jednostkami samorz^du
terytorialnego
w zakresie spraw
finansowych

4
Rozpatrywanie zastrzezen do wnioskow zawartych w wyst^ieniach
pokontrolnych.

na biez^co nie pozniej
niz 30 dni od daty
wplywu zastrzezen

Naczelnik WKGF Kolegium Izby

5

Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidlowosciach w
zakresie danych dotycz^cych naliczania subwencji i rozliczania
dotacji celowych organom dokonujXcym podziahi tych srodkdw.

na biez^co nie po^ej
niz 30 dni od daty
wplywu do WIAS

WKGF, WIAS Prezes Izby

6

Rozpatrywanie spraw dotycz^cych powiadomien przez skarbnika
(gl6wnego ksi^owego budzetu jednostki samorz^du terytorialnego)
0 przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie
zwierzchnika, w przypadkach okreslonych w art.262 ust.3 uo^.

na biez^co nie pd^ej
niz 30 dni od daty

wplywu powiadomienia

Przewodnicz^cy
komisji d/s

Kontrasygnaty
Prezes Izby

7

Wydawanie opinii w sprawach wymienionych w ustawie
0 regionalnych izbach obrachunkowych, ustawie o fmansach
publicznych.

w terminach

wynikaj^cych z ustaw

Przewodnicz^cy
Skladow Orzekaj^cych,

WIAS

Przewodnicz^cy
Skladow

Orzekaj^cych

8

Rozpatrywanie odwolah od opinii w sprawach okreslonych w art. 13
pkt 3-5 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych

w terminie 14 dni od

wniesienia odwolania

Przewodnicz^cy
Skladdw Orzekaj^cych

Kolegium Izby



Zadanie Sposob realizacji Termin
Przygotowuj^cy

materiaiy
Odpowiedzialny

1 2 3 4 5

9

Rozpatrywanie odwolan od uchwal wydanych przez skiady
orzekaj^ce w sprawach pozostalych

na biez^co, nie pomiej
niz 14 dni od daty
wplywu odwolania

Przewodnicz^cy
SIdadhw Orzekaj^cych

Kolegium Izby

10

Opracowanie informacji kierowanych do Wojewody i Ministra
Finansow o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania
budzetow jednostek samorz^du terytorialnego.

na biez^co, nie pozniej
niz 30 dni od daty
wydania opinii

Przewodnicz^cy
Skladdw Orzekaj^cych,

WIAS

Prezes Izby

11
Opracowanie raportdw o stanie gospodarki fmansowej j.s.t. ,
0 ktorych mowa w art. 10a ustawy o rio

zgodnie z uchwal^
Kolegium

Czlonek Kolegium Kolegium Izby

12 Rozpatrywanie zastrzezen do raportu.
na biez^co, nie poimej

niz 30 dni od daty
wplywu zastrzezen

Czlonek Kolegium Kolegium Izby

13

Wezwanie jst do opracowania i uchwalenia programu postqpowania
naprawczego, w razie braku mozliwosci uchwalenia wpf lub
budzetu zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 242-244 uofj), oraz
zagrozenia realizacji zadah publicznych

Na biez^co po
otrzymaniu projektu

wpf i budzetu, uchwaly
budzetowej i wpf

Czlonek Kolegium Kolegium Izby

1

Przeprowadzanie kontroli gospodarki fmansowej i zamdwieh
publicznych podmiotdw wymienionych w art.l ust.2 ustawy
0 regionalnych izbach obrachunkowych.

zgodnie z zal^cznikiem
Nrl

Inspektorzy WKGF Naczelnik WKGF

2

Przeprowadzanie kontroli problemowych, doramych i kontroli
sprawdzaj^cych wykonanie wnioskow pokontrolnych zgodnie
z dyspozycj^Prezesa Izby.

wg potrzeb Inspektorzy WKGF NaczelnikWKGF

II

Kontrola gospodarki

fmansowej i zamowien

3
Przekazywanie wyst^ieh pokontrolnych wraz z wnioskami
jednostkom kontrolowanym.

na biez^co, nie pdzniej
niz w ci^gu 60 dni od

daty podpisania
protokohi kontroli

WKGF Naczelnik WKGF

publicznych
4

Kierowanie pism sygnalizacyjnych do wlasciwych jednostek
0 wynikach kontroli (KAS, Prokuratura, itp.) oraz zawiadomieh do
Rzecznika Dyscypliny Finansow Publicznych.

na biez^co WKGF NaczelnikWKGF

5 Prowadzenie spraw zwi^zanych ze skargami i wnioskami na biez^co wg wiaiciwo^ci Biuro Izby

6

Sporz^dzenie dla Prezesa Izby informacji dotycz^cej zawiadomieh
0 naruszeniu dyscypliny finansow publicznych, przeslanych
1 oczekuj^cych na przekazanie do rzecznika.

2 dni po zakohczeniu
miesi^ca

Inspektor WKGF Naczelnik WKGF
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Zadanie Sposob realizacji Termin
Przygotowuj^cy

materialy
Odpowiedzialny

1 •S'"'^2 . V 4 5

7

Sprawowanie kontroli zarz^dczej w Izbie, realizacja celow i zadan
wynikajXcych z postanowien zarz^dzenia Nr 6/2011 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lipca 2011 r.

na biez^co
Zgodnie z

zarz^dzeniem Nr

6/2011 Prezesa RIO

Prezes Izby

8

Przygotowanie stanowiska, w tym projektu uchwaly Kolegium oraz
materialow dla Kolegium Izby w zakresie zastrzezen do wnioskow
zawartych w wyst^pieniu pokontrolnym

na biez^co, nie po^ej
niz 15 dni od daty
wplywu zastrzezen

WKGF NaczelnikWKGF

1
Kontrola rachunkowa i formalna projektdw budzetdw j.s.t. oraz
wieloletnich prognoz finansowych

na biezEtco, nie po^ej
niz 21 dni

kalendarzowych od
daty wplywu do Izby

WIAS Naczelnik WIAS

2

Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa
uchwal zarz^dow, zarz^dzeh wojtow (prezydentow, burmistrzow)
zmieniaj^cych budzet j.s.t. i wpf, wplywaj^cych do izby.

14 dni kalendarzowych
od daty wplywu do

Izby
WIAS Naczelnik WIAS

ni
3

Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa
uchwal budzetowych i uchwal zmieniaj^cych budzet i wpf
podejmowanych przez organy stanowi^ce j.s.t.

12 dni kalendarzowych
od daty wplywu do

Izby
WIAS Naczelnik WIAS

Ewidencja i kontrola
budzetow jst,

sprawozdawczosc
4

Kontrola zgodnosci wielkosci kredytow, pozyczek, obligacji w
uchwalach w sprawie zaci^gni^cia kredytu, pozyczki i emisji
obligacji z budzetem jednostki samochodu terytorialnego oraz kwot
wykazanych w uchwalach o pomocy finansowej, rzeczowej i o
dotacjach z budzetem jednostki samorz^du terytorialnego

na biez^co WIAS Naczelnik WIAS

5
Kontrola wyliczania wykonanych wolnych ^rodkdw i nadwyzki
budzetowej z lat ubieglych wykazanych w budzetachi wpf-achj.s.t.

na biez^co WIAS Naczelnik WIAS

6

Kontrola zgodnosci planu dochodow, wydatkow, przychodow i
rozchodow budzetowych wykazanych w sprawozdaniach z planem
po zmianach, na podstawie ewidencji komputerowej uchwal i
zarz^dzen.

zgodnie z terminem
okreslonym w
rozporz^dzeniu
w sprawie

sprawozdawczosci

WIAS Naczelnik WIAS
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Zadanie Sposob realizacji Termin
Przygotowuj^cy

materialy
Odpowiedzialny

1 2 3 4 5

7

Kontrola racbunkowa, formalna i zgodnosci sporz^dzania
sprawozdah z rozporz^dzeniem Ministra Finansow oraz ewidencja
komputerowa sprawozdan j.s.t. i wpf okreilonych przepisami
rozporz^dzeA Ministra Finansow oraz wnioskow o przyznanie cz^sci
rekompensuj^cej subwencji ogdlnej, przekazywanie wnioskdw,
sprawozdan i wpf wg. wlasciwosci do Ministerstwa Finansow i
GUS.

zgodnie
z rozporz^dzeniami
Ministra Finansow

WIAS Naczelnik WIAS

8

Przyjmowanie i przekazywanie pozostalych sprawozdan
wpiywajXcych do Izby zgodnie z odr^bnymi przepisami (Karta
Nauczyciela, sprawozdania podatkowego, zaleglosci
przedsiqbiorcdw...)

W terminach

okreslonych w
odrqbnych przepisach

WIAS Naczelnik WIAS

9

Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdan fmansowych jednostek
samorz^du terytorialnego, okreslonych rozporz^dzeniem Ministra
Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie
rachunkowosci oraz planow kont...

w tym bilansdw skonsolidowanych j.s.t. i przekazanie do
Ministerstwa Finansdw

14 dni kalendai^owych
od daty wplywu do

Izby

Do 14 lipca roku
nastQpnego po roku

bilansowym

WIAS Naczelnik WIAS

1

Organizowanie i przeprowadzanie szkolen dla pracownikow j.s.t. w
zakresie stosowania przepisow dotycz^cych finansow publicznych i
zamowien publicznych

Zgodnie z zal^cznikiem
Nr2

WIAS Naczelnik WIAS

IV 2
Wymiana doswiadczeh pomiqdzy kolegiami i naczelnikami
regionalnych izb obrachunkowych na spotkaniach seminaryjnych. wg uzgodnien

Kolegium Izby,
Naczelnik WIAS,
Naczelnik WKGF

Przewodnicz^cy
Kolegium Izby

Dzialalnosc

informacyjna
i szkoleniowa

w zakresie spraw
objqtych nadzorem

i kontrol^

3

Udzielanie wyjasnien na wyst^ienia podmiotow wymienionych w
art.l ust.2 ustawy o rio, w sprawach dotycz^cych stosowania
przepisow o finansach publicznych, w trybie okreslonym
zarzftdzeniem Nr 2/2012 Prezesa RIO z dnia 12.07.2012 r.

na biez^co
Zgodnie z

Zarz^dzeniem Nr

2/2012

Naczelnik WIAS,

Z-ca Prezesa Izby

4

Opracowanie dla potrzeb Krajowej Rady Regionalnych Izb
Obrachunkowych sprawozdania z dzialalnosci Izby oraz z
wykonania budzetow przez j.s.t za 2019 r.

marzec -maj 2020 r.

WIAS, WKGF,

Biuro Izby,
Glowny Ksi^gowy,

Czlonkowie Kolegium

Prezes, Z-ca Prezesa

5 Gromadzenie informacji wynikaj^cych z art.245 uofy. na biez^co WIAS Naczelnik WIAS
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Zadanie Spos6b realizacji Termin
Przygotowuj^cy

materialy
Odpowiedzialny

1 .  2 3 4 5

V

Obsiuga orgamzacyjno-
prawna i biurowa

komisji orzekajXcej i
rzecznika dyscypliny
fmansow publicznych

1

Sporz^dzanie sprawozdan, o ktdrych mowa w art. 192 ustawy z dnia
17 gmdnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny
finansdw publicznych

31 styczeh'2020 r.

Biuro obshigi
organizacyjno-prawnej

i biurowej komisji
orzekaj^cej i rzecznika

Przewodnicz^cy
Komisji Orzekaj^cej

2

Sporz^dzenie sprawozdan kwartalnych z dzialalnosci Rzecznika
Dyscypliny Finansow Publicznych oraz Komisji Orzekaj^cej (art.
195a oraz 194 ustawy)

Do 15-ego dnia
miesi^ca

przypadaj^cego po
zakohczeniu kazdego

kwartahi

Biuro obshigi
organizacyjno-prawnej

i biurowej komisji
orzekaj^cej i rzecznika

Przewodnicz^cy
Komisji Orzekaj^cej,
Rzecznik Dyscypliny
Finansdw Publicznych

1

Opracowanie sprawozdania z wykonania budzetu Izby za 2019 r.
oraz sprawozdania z dzialalhosci kontrolnej i informacyjno-
szkoleniowej za 2019 r. i przekazanie do ministra wlasciwego do
spraw administracji publicznej (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o rio).

marzec 2020 r.

Kolegium Izby, WIAS,
WKGF, Biuro Izby,
Glowny Ksi^gowy

NaczelnikWIAS

2
Opracowanie sprawozdania za 2019 r. z wykonania budzetu oraz
rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli.

marzec 2020 r.

Kolegium Izby, WIAS,
WKGF, Biuro Izby,
Gl6wny Ksi^gowy

Naczelnik WIAS

3
Opracowanie sprawozdania z dzialalnosci kontrolnej i informacyjno-
szkoleniowej Izby za I polrocze 2020 r.

wrzesieh 2020 r.
Kolegium Izby, WIAS,

WKGF,
Naczelnik WIAS

VI

Organizacja oraz

4

Opracowanie i uchwalenie ramowego planu pracy wraz z planem
kontroli na 2021 r. i przeslanie do ministra wlasciwego do spraw
administracji publicznej

grudzieh 2020 r.
Kolegium Izby, WIAS,
WKGF, Biuro Izby

Prezes Izby

biez^ca obshiga Izby
5

Opracowanie i uchwalenie wnioskow do projektu budzetu Izby
na2021 r.

maj 2020 r.
Kolegium Izby, WIAS,
WKGF, Biuro Izby,
Gl6wny Ksi^owy

Prezes Izby

6 Przygotowanie projektu budzetu Izby na 2021 r. maj-sierpieh 2020 r.
G16wny Ksi^gowy,

WIAS, Biuro Izby,
Prezes Izby

7 Przygotowanie projektu planu fmansowego na 2021 r. listopad 2020
Gl6wny Ksi^owy,
WIAS, Biuro Izby,

Prezes Izby

8
Sporz^dzenie i przekazanie do MSWiA informacji i analiz z
realizacji budzetu Izby.

W terminach

okre^lonych Pismem
MSWiA

Gldwny Ksi^owy Prezes Izby
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Zadanie Sposob realizacji Termin
Przygotowuj^cy

materialy
Odpowiedzialny

1 2 3 4 5

9

Sporz^dzanie i przekazywanie do MSWiA sprawozdan z realizacji
budzetu w ukladzie zadaniowym

- za 2019 rok

- za I polrocze 2020 roku

W terminach

okre^lonych
rozporz^dzeniem

WIAS, WKGF,

G16wny Ksi^gowy
Prezes Izby

10
Prawidlowe i sprawne zabezpieczenie obshigi administracyjnej
i technicznej Izby.

na biez^co Biuro Izby Kierownik Biura

11 Prowadzenie spraw zwi^zanych z dost^em do informacji publicznej na biez^co

WIAS

Zgodnie z
zarz^dzeniem Nr

8/2019 Prezesa RIO

Prezes Izby

12 Organizacja i prowadzenie obshigi finansowo-ksi^owej Izby. na biez^co Glowny Ksi^owy Prezes Izby

13 Prowadzenie archiwum zakladowego. na biez^co Kierownik Biura Prezes Izby

14

Nadzor nad sieci^komputerow^ w tym: modemizacja istniej^cych

i wdrazanie nowych programdw komputerowych.

Organizacja strony BP.

Umieszczanie na stronie BP:

-zawiadomien o planowanych szkoleniach,

-ogloszeh, rozstrzygni^c nadzorczych,

-tresci udzielonych odpowiedzi,

-tresci wyst^ien pokontrolnych.

Umieszczanie na stronie BP sprawozdania fmansowego RIO w

Kielcach za 2019r.

na biez^co

do 10 maja 2020 r.

Informatyk, WIAS,

WKGF,

Kierownik Biura

Glowny Ksi^gowy

Kierownik Biura,

NaczelnikWIAS,

Naczelnik WKGF

G16wny Ksiogowy

ZAST^PCAvNACZELNIKA
Wydziahi Inform^iiAnaliw Szkolen

Tjciech Kusinski
E L NIKWydzlalu Kontf^^ospodarki Rnanspwflj

Miemsa
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ZAtOZENIA PLANU KONTROLI NA 2020 ROK

Wydziat Kontroli Gospodarki Finansowej

1. Zgodnle z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernlka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) izby przeprowadzajq co najmnlej raz na cztery lata kompleksow^ kontrol^

gospodarki finansowej jednostek samorzqdu terytorialnego. Zasi^giem terytorialnym Izby obj^tych

jest 116 jednostek sa'rn'drzqdu terytorialnego wojewodztwa swiQtokrzysklego, tj.:

* 5 gmin miejsklch, w tym 1 miasto na prawach powiatu,

* 38 gmin miejsko-wlejskich,

* 59 gmin wiejskich,

* 13 powiatow

*  1 wojewodztwo samorz^dowe,

tgcznie: 116 jednostek

Wykonanie ww. ustawowego obowiqzku okreslonego ustawq o regionalnych Izbach obrachunkowych,

tj: przeprowadzenia kontroli kompleksowej, co najmnlej raz na 4 lata obllguje do przeprowadzenia

sredniorocznie przedmiotowej kontroli w 29 jednostkach samorzqdu terytorialnego wojewodztwa

(116 : 4 = 29). UwzglQdnlajqc czasokres trwania kontroli w jednostkach samorzqdu terytorialnego

poszczegolnych szczebll, rezerw^ niezb^dng na ewentualne kontrole problemowe, koordynowane czy

dorazne, wedtug zaistnialych btezqco potrzeb oraz obecny stan kadrowy wydziatu - na dzieh

planowania przyj^to do planu kontroli na 2020 rok- 28 jednostek samorz^du terytorialnego.

2. Planowana, ilosc dni na przeprowadzenle kontroli kompleksowej w poszczegolnych rodzajach

jednostek samorzqdu terytorialnego wynosi jak nizej:

a) miasto na prawach powiatu do - 200 dni

b) gminy miejskie do-120 dni

c) gminy miejsko wiejskie 80-100 dni

d) gminy wiejskie 70-90 dni

e) powiaty do - 70 dni

f) wojewodztwo samorzqdowe do-120 dni

Wymienlone wyzej planowane ilokl dni przeznaczone na kontroli poszczegolnych jednostek S4

wielkosclami usrednlonyml. Faktyczne ilosci dni na poszczegolne kontrole kompleksowe

i problemowe ustalane b^d^ indywidualnie w oparclu o odr^bn^ analiz^ budzetu danej jednostki

oraz zakres przedmiotowy zamierzonej kontroli.

3. ZatrudnlenieoptymalneWKGF(baza do wyliczenia) to 22inspektor6w kontroli, przeprowadzajqcych

kontrol^ w siedzlbach jednostek samorzqdu terytorialnego. Zatrudnlenie faktyczne natomiast WKGF

na miesiqc llstopad 2019 roku to 15 Inspektorow kontroli. Stqd w aktualnym stanle faktycznym,

w opracowanym planie przyj^to usredniona liczbQ 15 Inspektorow kontroli.

'h.



4. Rozliczenie czasu pracy 1 inspektora na 2020 rok:

* ilosc dni w roku kalendarzowym

* niedziele, soboty I swi^ta

- 366 dnt

- 113 dni

- 253 dniogotem dni robocze w roku

srednle szczegotowe rozliczenie rocznego czasu pracy na 1 inspektora

* zakonczenie kontroll rozpocz^tych w 2019 roku

* uriopy wypoczynkowe

* szkolenia i narady wewn^trzne okresowe

- 20 dni

- 26 dni

- 10 dni

* czynnosci zwiqzane z rozpocz^ciem i zakohczeniem kontroli - 10 dni

* absencja chorobowa - 14 dni

* inne prace w Izbie - 3 dni

tqcznie - 83 dni

Z 253 dni roboczych w 2020 roku na czynnosci kontrolne w jednostkach samorzqdu terytorialnego

przypada 170 dni, (253 dni- 83 dni).

5. tgczne rozliczenie czasu pracy w jednostkach samorzqdu terytorialnego dia inspektorow WKGF

w okresie 2020 roku wediug stanu na dzieh sporzqdzenia planu, z uwarunkowaniami okreslonymi

w pkt 3 niniejszego wynosi:

15 inspektorow x 170 dni = 2 550 inspektor/dni

Kontrole planowane na 2020 rok wedtug rodzaju poszczegolnych szczebli

oraz przewidywana ilosc dni na wykonanie tych kontroli

RODZAJ JEDNOSTKl

KONTROLE tqcznie

rubryka

(2x3) +
(4x5)

Kompleksowe

Jst (szt)

Kompleksowe

(inspektorodni)
na 1 jst

Problemowe

(szt)
Problemowe

(inspektorodni)

1 2 3 4 5 6

Gminy miejsto wiejskie 10 95 950

Gminy wiejskie 11 80 880

Povy^ 7 70 490

kprobkmcwe 10 15 150

kdorazne 80

Razem 28 X 10 X 2 550

NA<
V\^dzlalu KonJ

„%LN1K
f^ospodarki Rnansowe)

fJerTyMierzwa



Zat^cznik Nr 1 do Uchwaty Nr 24/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

PLAN KONTROLI NA 2020 ROK

A. Kontrole kompleksowe

1. Gmlna Chmielnik

2. Gmlna Daleszyce

3. Gmina Dziatoszyce

4. Gmina Kunow

5. Gmlna Matogoszcz

6. Gmlna Morawica

7. ■ Gmlna Osiek

8. Gmlna Ozarow

9.. Gmlna Pinczow

10. Gmlna Suchednlow

11. Gmlna Bleliny

12. Gmlna Czarnocin

13. Gmlna Kluczewsko

14. Gmlna Mastow

15. Gmlna Michaiow

16. Gmlna MIrzec

17. Gmlna Plekoszow

18.- Gmlna Rytwiany

197 Gmlna Skarzysko Kosclelne

20. Gmlna Tucz^py

21. Gmlna Wasnlow

22. Powlat BuskI

23. Povylat J^drzejowskl

24. Powlat Koneckl

25. Powlat OpatowskI

26. Powlat Ostrowleckl

27. Powlat PInczowskI

28. Powlat Starachowickl

B. Kontrole problemowe

28

10

Wydziat
CZELNIK

htroll Gospodarki Finansowe)
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Zatgcznik Nr 2 do Uchwaty Nr 24/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Plan szkolen dia jednostek samorzqdu terytorialnego na 2020 rok

Lp. Data Kogo dotyczy szkolenie Tematyka szkolenia

1. 1 kwartat

Skarbnicy j.s.t; gtowni ksi^gowi

oraz pracownicy stuzb

finansowc-ksi^gowych

jednostek i zaktadow

budzetowych

ZamknlQcie ksi^g rachunkowych budzetU;

jednostki budzetowej 1 samorzgdowego zaktadu

budzetowego za 2019 rok; sporzqdzanie

sprawozdan finansowych wtym informacjl

dodatkowej

2. IV kwartat

Przewodnlczqcy ZarzqdoW;

Wojtowie (Burmlstrzowie,

Prezydenci); Skarbnicy j.s.t.;

Gtowni ksiQgowi jednostek !

zaktadow budzetowych

Wybrane zagadnienia dotyczqce gospodarki

finansowej j.s.t. na 2021 r. - Procedury

budzetowe oraz projekty budzetow i wieloletnich

prognoz finansowych wraz z objasnieniaml.

3. Inne wg. potrzeb zgtaszanych przez samorz^dy

Terminy i tematyka szkolen w 2020 roku mogq ulec zmianle w zaieznoki od zgtoszonych problemow dotyczqcych dziatalnoki
j.s.t oraz pozyskania wyktadowcy.

zasti?pca|iaczelni^
Wvdziatu Informfa. Analiz l SzWen


