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Seminarium otworzył prezes Najwyższej 
Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, 
który przedstawił zarys historyczny od-
rodzenia instytucji samorządu terytorial-
nego w Polsce po roku 1989 oraz zwró-
cił uwagę na wielkie znaczenie samorzą-
du w wykonywaniu zadań publicznych. 
Prezes zarysował także podstawowe ramy 
prawne prowadzenia przez NIK kontroli 
w tym obszarze.

Inicjatorem podjęcia współpracy orga-
nów kontrolnych w dziedzinie kontroli sa-
morządu terytorialnego jest NOK Litwy, 
który kilka miesięcy temu przeprowadził 
wśród członków EUROSAI szczegółową 
ankietę na temat uprawnień i działań kon-
trolnych poszczególnych NOK w tym za-
kresie. Wynika z niej, że nie we wszystkich 

krajach europejskich jest oczywiste, iż 
najwyższy organ kontroli posiada man-
dat do badania samorządu terytorialnego. 
W wielu krajach zajmują się tym regional-
ne organy kontroli, zazwyczaj niezależne 
od NOK. Warto wspomnieć, że debata na 
ten temat toczy się obecnie w Republice 
Czeskiej, gdzie dopiero rozważa się przy-
znanie czeskiemu odpowiednikowi NOK 
takich uprawnień.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele najwyższych organów kontroli, które 
takie uprawnienia już mają. Delegacja NIK 
przedstawiła system planowania i wyko-
nania budżetu w samorządzie terytorial-
nym w Polsce oraz podejście i dorobek 
kontrolny NIK w tym zakresie. Wśród in-
nych poruszanych tematów były między 
innymi: rola rządu centralnego w plano-
waniu przychodów i kontroli równowagi 

Międzynarodowe seminarium EUROSAI w NIK

Kontrola budżetu  
samorządu terytorialnego

Najwyższa Izba Kontroli była gospodarzem międzynarodowego semina-
rium na temat kontroli budżetu samorządu terytorialnego, które odbyło 
się 6 i 7 października 2015 r. w centrali NIK. Wzięło w nim udział oko-
ło 40 przedstawicieli najwyższych organów kontroli (NOK) z 16 krajów: 
Albanii, Austrii, Bułgarii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Litwy, Łotwy, 
Macedonii, Malty, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.
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finansowej samorządu terytorialnego na 
Litwie; informatyczne narzędzia moni-
torowania finansów samorządów wyko-
rzystywane w Austrii; NOK Estonii za-
prezentował wyniki swojej kontroli wy-
korzystania środków samorządowych na 
promocję i komunikację w okresie przed-
wyborczym.

Uczestnicy seminarium odbyli także 
wizytę studyjną w  Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy. Tam spotkali się 
ze skarbnikiem miasta i zapoznali z polity-
ką finansową władz Warszawy. Gościom 
przedstawiono główne założenia tej poli-
tyki w zakresie źródeł finansowania i za-
bezpieczenia finansowania zadań reali-
zowanych przez samorząd, zarządzania 
płynnością, wykorzystania narzędzi in-
formatycznych (system SAP), planowa-
nia w perspektywie długoterminowej, 

polityki inwestycyjnej, zarządzania dłu-
giem oraz publikowania informacji o po-
lityce finansowej. 

Na warszawskim spotkaniu zapropo-
nowano, aby forum specjalistów zajmu-
jących się na co dzień kontrolą samorzą-
du terytorialnego kontynuowało wymianę 
swoich doświadczeń w przyszłości. NOK 
Litwy podejmie kroki zmierzające do usta-
nowienia w EUROSAI stałej formuły tej 
współpracy, na przykład przez ukonsty-
tuowanie grupy roboczej. Prezes NIK za-
deklarował zainteresowanie i poparcie dla 
tej inicjatywy. 
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