
    

 

REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

 

U c h w a ł a    Nr   9/18/2012 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 9 maja 2012 r. 
 

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

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

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 

2009 r. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578; z 2011 r. nr 240, poz.1429) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

  

uchwala 

 

wnioski do projektu budżetu na 2013r. w łącznej kwocie     4 131 500zł . Kwota odnosi się  

do wydatków wymienionych w poniższych grupach paragrafów klasyfikacji budżetowej: 

 

-  § 4010 -  wynagrodzenia osobowe   pracowników -  2 569 200zł,   

-  § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne           -     185 000zł, 

-  pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120))          -     509 000zł, 

-  pozostałe wydatki bieżące                -     748 300zł, 

-  wydatki majątkowe                 -     120 000zł   

        

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

  Przy planowaniu budżetu na 2013r. największy wzrost wydatków założono w grupie 

wynagrodzeń osobowych pracowników, co jest niezbędne dla utrzymania w Izbie wysoko 

wykwalifikowanej kadry i podniesienia statusu finansowego pracowników. Wydatki te 

uwzględniają wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 15%, w stosunku do limitu 

wynagrodzeń roku 2012 oraz kwotę należnych w 2013 r. nagród jubileuszowych. Należy 

podkreślić, iż płace pracowników RIO od 2009 roku są na niezmienionym poziomie co 

oznacza, iż są one ustalone na poziomie niższym jak w innych jednostkach. Utrzymanie 

takiego stanu spowoduje odejście z pracy w RIO do innych jednostek wykwalifikowanych 

pracowników, a pozyskanie w ich miejsce specjalistów przy niskim poziomie wynagrodzeń 

będzie niemożliwe. Zakładany wzrost wynagrodzeń o wyżej wymieniony wskaźnik 

ustabilizuje stan zatrudnienia w RIO w Opolu, jak również  pozwoli ( w miejsce 

utrzymujących się wakatów)  na pozyskanie pracowników o wysokich kwalifikacjach.  



Wynagrodzenia należące do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –zostały utrzymane 

na poziomie roku 2012, to jest w kwocie 185 000zł. 

W związku ze wzrostem wynagrodzeń na 2013 r założono zwiększone wydatki na pochodne 

od wynagrodzeń w następujących kwotach: 

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 446 000zł, 

- § 4120 –  składki na fundusz pracy                -    63 000zł. 

W zakresie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano ich wzrost wskaźnikiem 3,5%  

w stosunku do planowanych wydatków 2012 r. Taki wskaźnik wzrostu pozostałych 

wydatków bieżących Dysponent części budżetowej określił do Wieloletniego Planu 

Finansowego Państwa na 2013r.  

Wydatki majątkowe na 2013r. założono w kwocie 120 000zł.  W ramach tej kwoty 

zaplanowano  wymianę serwera oraz wymianę najstarszego  sprzętu komputerowego. 

Wydatki majątkowe zaplanowano w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych.  

 

 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 


