Szanowni Państwo
Po raz czwarty w tym roku, spotykamy się na łamach Biuletynu naszej Izby, który od dziesięciu
już lat jest formą komunikowania się z Państwem. W roku bieżącym, w kolejnych zeszytach Biuletynu
prezentowaliśmy informacje o pracy organu nadzoru - wyniki działalności nadzorczej, opiniodawczej
i kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, a także stanowisko Izby w sprawach
istotnych dla samorządu, między innymi w zakresie wdrażania systemu informatycznego –
Budżet ST II i opracowywanych w oparciu o ten system sprawozdań budżetowych przez jednostki
samorządu terytorialnego, zapytań kierowanych do Izby w sprawach gospodarki finansowej
samorządu. W roku 2002 w Biuletynie prezentowane były także informacje o: wykonaniu budżetu
przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko–pomorskiego w roku poprzednim
oraz o długu publicznym jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną
naszego województwa, a także sprawy podnoszone przez pracowników samorządowych w kolumnie:
Głos Samorządowców.
Rok 2002, to kolejny rok budowania doświadczeń w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
w Polsce. 11 października upłynęła kadencja organów samorządowych, trzecia dla gmin, pierwsza
dla samorządów powiatów i województw. W latach 1999 – 2002 znacząco wzrósł zakres zadań.
Cztery wdrożone reformy, nowy podział administracyjny państwa spowodowały zmiany w pracy
samorządu. Szczególnie trudny był rok 2000, w którym na budżetach jednostek samorządu
terytorialnego zaciążyły skutki finansowe znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela.
Do nowych doświadczeń samorządu w trzeciej kadencji należy zaliczyć coraz częstsze przypadki
zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie zarówno przedsięwzięć inwestycyjnych jak i zadań
bieżących oraz pierwsze przypadki korzystania ze środków pomocowych, których stosowanie wymaga
szczególnych procedur kontrolnych i rozliczeniowych. Miniona kadencja, to także okres pierwszych
emisji obligacji w regionie i poddanie się przez emitenta ocenom ratingowym. To wreszcie początek
budowania struktur kontroli wewnętrznej, a w niektórych przypadkach także audytu wewnętrznego
w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Zarówno oceny ratingowe jak
i kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny są formami uwiarygodniania gospodarowania komunalnymi środkami publicznymi, na razie w kraju a w przyszłości – w zjednoczonej Europie.
W rok 2003 samorządy wstępują z nowymi władzami wybranymi na kolejną kadencję. Wszystkim
nowo wybranym Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom, Członkom zarządów w powiatach i w samorządzie województwa, także Radnym wszystkich szczebli składam serdeczne gratulacje. Życzę
Wszystkim Państwu, aby rozpoczynająca się nowa, czwarta kadencja pracy w samorządzie terytorialnym była czasem wielu konkretnych osiągnięć, czasem realizacji inicjatyw i przedsięwzięć dla dobra
społeczności lokalnych. Życzę też Państwu by praca w samorządzie była źródłem osobistej
satysfakcji.
Oddając do rąk Państwa kolejny Biuletyn naszej Izby zapraszam do jego lektury. Jednocześnie
informuję, że teksty Biuletynu - od nr 31 – są dostępne na stronie internetowej RIO w Bydgoszczy,
www.bydgoszcz.rio.gov.pl, która jest już sprawdzoną formą komunikowania się w pracy.
Życzę pomyślności w działaniu!
Z poważaniem
Prezes Izby

