
REGIONALNA    IZBA    OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU 
 

 

 

Uchwała nr    2/7/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia   30 stycznia 2006 

 
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Izby 

 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5d ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55, poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 

1800; z 2002r. DzU nr 113, poz.984; zm. z 2003r. DzU nr 149, poz. 1454; zm. z 2004r. DzU 

nr 273, poz.. 2703; zm. z 2005r. DzU nr 14, poz. 114; DzU nr  64, poz. 565; DzU nr 249, poz. 

2104) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

W „Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu” 

stanowiącym załącznik do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 

10/62/2004 z dnia 20 maja 2004r. zm. Uchwałą nr 23/99/2004 z dnia 9 grudnia 2004r 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  w  § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3) Regionalnej Komisji Orzekającej - rozumie się przez to Regionalną Komisję 

Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu”; 

 

2)  w § 5  pkt 2 otrzymuje brzmienie; 

 

 „2. Kolegium Izby jako organ Izby” 

 

3) w § 8 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

 

„12) rozpatruje skargi i wnioski, w tym również na działalność organów stanowiących 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych z wyłączeniem 

spraw zastrzeżonych dla Kolegium Izby.”; 

 

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Prezes Izby wykonuje również inne czynności przewidziane przepisami prawa, a 

niezastrzeżone dla Kolegium Izby, Regionalnej Komisji Orzekającej, składów 

orzekających oraz ustala inne sprawy dotyczące wewnętrznej organizacji pracy.” 
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5) w § 8 ust. 4 na końcu „kropkę” zastępuje się „przecinkiem” i dodaje się: 

 

 „-  audytora wewnętrznego Izby”. 

 

6) w § 9  pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

 

„2) nadzoruje bezpośrednio stanowisko ds. obsługi organizacyjnej i  biurowej 

Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych”: 

 

7)  skreśla się Rozdział  4 (§§ 14 – 17); 

 

8) w § 23 ust. 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„- przygotowuje plan działalności informacyjno-szkoleniowej finansowanej z 

rachunku dochodów własnych oraz propozycje do kalkulacji dochodów własnych i 

wydatków”; 

 

9) w § 23 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5) kontrola   pod  względem   rachunkowym   i   formalnym   kwartalnych   

sprawozdań   z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.”; 

 

10) w § 24 ust. 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 „NA I – do spraw obsługi Kolegium Izby.” 

 

11) w Rozdziale 9  dodaje się:  

„Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej i  biurowej Regionalnej Komisji Orzekającej i 

Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych”  i  „Audytor wewnętrzny Izby” oraz § 

26 a i 26 b w brzmieniu: 

„Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej i  biurowej Regionalnej Komisji Orzekającej i    

Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 

§ 26a 

1. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku podlega bezpośrednio Zastępcy Prezesa. 

2. Do zadań stanowiska należy obsługa organizacyjna i biurowa Regionalnej Komisji 

Orzekającej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępców w zakresie 

określonym  przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz.U. z 2005r. Nr 14., poz. 114) i  

Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 5 lipca 2005r. w sprawie działania organów 

orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów 

właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela  (Dz.U. Nr 136, poz.1143).  

3. Prezes Izby ustala pracownikowi szczegółowy zakres czynności dotyczący obsługi 

organizacyjnej i biurowej, o której mowa w ust. 2, których wykonywanie zleca 
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bezpośrednio Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznik Dyscypliny 

Finansów Publicznych.” 

 

„Audytor wewnętrzny Izby 

§ 26b 

1. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Prezesowi Izby. 

2. Audytor wewnętrzny realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz.2104) i przepisami aktów 

wykonawczych do ustawy. 

3. Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności: 

- przygotowywanie w porozumieniu z Prezesem Izby planów audytu w Izbie, 

- przygotowanie i przedstawienie właściwym podmiotom, określonym ustawą, o 

której  mowa w ust. 2, w tym Prezesowi   Izby sprawozdań z wykonania planu 

audytu. 

4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków audytora wewnętrznego co do sposobu i trybu 

przeprowadzania audytu wewnętrznego w Izbie określają odrębne przepisy, w tym 

ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze do ustawy.”  

 

12) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32 

1. Zmian regulaminu dokonuje Kolegium w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

2. Wykładnia postanowień niniejszego regulaminu należy do Kolegium.” 

 

13) Załącznik nr 1 do Regulaminu, określający Schemat Organizacyjny Izby otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku do uchwały: 

 

§ 2 

 

Prezes Izby ustali tekst jednolity Regulaminu z uwzględnieniem dokonanych zmian z 

zachowaniem numeracji paragrafów. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

        Przewodniczący Kolegium 
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