Załącznik Nr 5a
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

9.2.2. Informacja publiczna (dokumenty)
udostępniana w 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz 1764)

II.

Informacje (dokumenty) udostępnione na wniosek zgodnie z art.10 ust. 1 uodip (nieudostępnione w BIP)
Wyszczególnienie:

1.

Osób fizycznych

a)

informacja prosta (nie wymagająca
przetworzenia) dotycząca:

Liczba
wniosków

Przedmiot

Uwagi*

a) działalności nadzorczej

informacja nt wyniku posiedzenia Kolegium RIO w
Białymstoku w sprawie skargi Burmistrza Sejn na
uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny
na 2016 r. dokonanych przez Radę Miasta Sejny na
posiedzeniu w dniu 23 marca 2016 r. (nr 3);

1

email

b) działalności opiniodawczej

udostępnienie informacji dotyczącej Miasta i Gminy
Mońki w sprawie opinii o mozliwości spłaty
długoterminowych kredytów (nr 2);

1

email

udostępnienie kserokopii opinii RIO w Białymstoku
odnośnie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za
2015 r. (nr 5);
1

email

udostępnienie kserokopii Uchwały Kolegium RIO w
Białymstoku podjętej w związku z odwołaniem się
Burmistrza Moniek z dnia 19 kwietnia 2016 r. w
sprawie uchylenia negatywnej opinii odnośnie
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015 r. (nr 8);

email

c) działalności kontrolnej

1

udostępnienia odwołania Rady Miejskiej w Mońkach
od Uchwały Składu Orzekającego RIO w
Białymstoku Nr RIO II-00322-55/16 z dnia 30 maja
2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Mońkach wniosku o udzielenie Burmistrzowi
absolutorium za 2015 r. (nr 11);
1

BIP

kopia protokołu z kontroli kompleksowej

1

email

zapytanie dotyczące przeprowadzonej kontroli

1

email

zapytanie dotyczące badania w działalności
kontrolnej przepisów ustawy o partnerstwie publiczno- 1
prawnym

email

informacja dotycząca organizowanych szkoleń przez
1
RIO w Białymstoku (nr 6);

email

d) sprawozdawczości
e) pozostałe, jakie?

b)

informacja przetworzona (wymagająca
dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień
statystycznych) dotycząca:
a) działalności nadzorczej

Wyszczególnienie:

Liczba
wniosków

Przedmiot

Uwagi*

b) działalności opiniodawczej
c) działalności kontrolnej

d) sprawozdawczości

udostepnienie tabeli z danymi pochodzącymi z
bilansów skonsolidowanych za lata 2006, 2012-2014 1
(nr 7)

email

e) pozostałe, jakie?

udostępnienie informacji publicznej w postaci
odpowiedzi i wyjaśnień RIO w Białymstoku w
związku z informacjami zamieszczonymi w
"Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb
obrachunkowych i wykonania budżetu przez
jednostki samorządu teryotrialnego w roku 2015 (nr
10);

1

email

udostępnienie kopii korespondencji pomiędzy RIO w
Białymstoku, a Gminą Giby, dotycząca
1
przygotowania i realizacji programu postępowania
naprawczego (Fundacja Przysiółek; nr1);

email

udostępnienie treści Uchwały Kolegium RIO w
Białymstoku nr 1578/16 z dnia 31 marca 2016 r. (nr
4);

1

email

informacja nt realizowanych na terenie Województwa
Podlaskiego programów postępowania naprawczego
oraz ilość jst, które spełaniają relację poziomu
zadłużenia wynikająca z art.. 243 ustawy o fin. Publ.,
ale ich dług jest na tyle wysok, że ogranicza
mozliwość zaciagania kolejnych zobowiązań (nr 9); 1

email

2.

Innych podmiotów**

a)

informacja prosta (nie wymagająca
przetworzenia) dotycząca:

a) działalności nadzorczej

b) działalności opiniodawczej

b)

c) działalności kontrolnej

kopia protokołu z kontroli kompleksowej
(Przewodniczący Rady Miejskiej)

d) sprawozdawczości

informacje nt zadłużenia jst w 2015 r. wynikające ze
sprawozdania z wykonania budżetu (Green Angel
1
B&C SA S.K.; nr 13)

email

e) pozostałe, jakie?

udostępnienie informacji w postaci pism wydanych w
latach 2014-2016 zawierających stanowisko
dotyczące finansowania przes jst realizacji zadań
1
zleconych (Redakcja Portal Prawo dla Samorządu; nr
12);

email

pisma wydane w latach 2014-2016 zawierające
stanowisko dotyczące finansowania przez j.s.t.
realizacji zadań zleconych (Redaktor Naczelny
Portalu PrawoDlaSamorządu)

email

informacja przetworzona (wymagająca
dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień
statystycznych) dotycząca:
a) działalności nadzorczej
b) działalności opiniodawczej

1

1

pisemnie/wersja papierowa

Wyszczególnienie:

Liczba
wniosków

Przedmiot

Uwagi*

c) działalności kontrolnej
d) sprawozdawczości

e) pozostałe, jakie?

zapytanie w sprawie zasad ewidencji przekazanej
dotacji przedmiotowej (jednostka samorządu
terytorialnego)

* podać sposób udostępnienia np. pisemnie, email, odesłanie na strony BIP
**wymienić jakich?

1

pisemnie

