
   

 

REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

 

U c h w a ł a    Nr  10/18/2014 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu na 2015 r. 

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

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2012 r. , poz. 1113) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

  

Uchwala , co następuje 

 

§ 1 

 

1. Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Izby w budżecie na 2015 r. należy 

uwzględnić sfinansowanie: 

1) wzrostu wynagrodzeń osobowych o 15 % w porównaniu do budżetu na 2014 r.  

o kwotę 352 200  zł do kwoty 2 700 200  zł i pochodnych od wynagrodzeń w § 4110  

o kwotę  60 543 zł do kwoty  473 543 zł, a w § 4120 o kwotę 8 628 zł do kwoty 67 628 

zł. 

2) wzrostu ryczałtowego wynagrodzenia dla 4 nieetatowych członków Kolegium Izby o 

15 % w porównaniu do budżetu na 2014 r. 

3) wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 uprawnionych pracowników Izby w 2015 r. na 

kwotę 8 600 zł i odpraw emerytalnych na kwotę 65 097  zł, a w przypadku wzrostu 

wynagrodzeń o 15 % - wypłata nagród w kwocie 9.890  zł i odpraw w kwocie 74 862  zł. 

4) wzrostu pozostałych wydatków ( w tym wydatków majątkowych) o wskaźnik inflacji 

tj. o 103,5% zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2 Na sfinansowanie zadań związanych z działalnością szkoleniową Izby wnioskuje się 

zapewnienie w budżecie Państwa środków w formie rezerwy celowej, odpowiadającej 

kwocie zrealizowanych dochodów  budżetu Państwa z tego tytułu w 2013 r. tj. 288 000 zł 

zwiększającej wydatki Izby o tę kwotę.  

 

§ 2 

 

Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych i Przewodniczącemu Komisji  do Spraw Budżetów Regionalnych Izb 

Obrachunkowych w celu realizacji zadania określonego w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych. 

         

§ 3 

 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

  Przy planowaniu budżetu na 2015 r. największy wzrost wydatków konieczny jest w 

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

wysoko wykwalifikowanej kadry i podniesienia statusu finansowego pracowników. 

Konieczność zwiększenia wynagrodzeń pracowników Izb wynika również  ze zwiększonej 

ilości wykonywanych zadań.  

Wnioskowane wydatki na wynagrodzenia uwzględniają ich wzrost o 15%, w stosunku do 

limitu wynagrodzeń roku 2014 tj. o kwotę 352 200zł, a także kwotę należnych w 2015 r. 

nagród jubileuszowych w wysokości 9 890zł i odpraw emerytalnych w kwocie 74 862 zł. 

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.  

Należy podkreślić, iż Sejm RP uchwalając budżet Państwa na 2013 r. ze zwiększoną kwotą  

5 mln zł w części 80 na wynagrodzenia dla pracowników uznał konieczność podniesienia 

statusu finansowego pracowników rio nieporównywalnego do pracowników NIK, a kwota ta 

miała być jedynie pierwszym krokiem zmierzającym do osiągnięcia celu rozłożonego na 

kolejne lata. Niestety poziom środków na wynagrodzenia w kolejnym 2014 r. nie uległ 

zmianie.  

Wynagrodzenia należące do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - określono w 

wysokości 200 000 zł .i stanowią one wielkość 8,5%  wynagrodzeń określonych w 2014r.  

W związku ze wzrostem wynagrodzeń na 2015 r. należy założyć też zwiększone 

wydatki na pochodne od wynagrodzeń w następujących kwotach: 

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 473 543zł, 

- § 4120 –  składki na fundusz pracy                -    67 628zł. 

Wzrost wydatków o wskaźnik 15% w stosunku do 2014 r. niezbędny jest w grupie  

nieetatowych członków kolegium. Wielkość wynagrodzeń dla czterech nieetatowych 

członków kolegium założono w kwocie 99.360zł.  

W zakresie pozostałych wydatków bieżących oraz majątkowych wnioskuje się ich 

wzrost wskaźnikiem 3,5% w stosunku do planowanych wydatków 2014 r. Taki wskaźnik 

wzrostu pozostałych wydatków Dysponent części budżetowej określił do Wieloletniego Planu 

Finansowego Państwa na 2015 r. i zapewnia realny poziom tych wydatków z roku 2014. 

W 2015r. planowana jest działalność szkoleniowa, co wiązać się będzie z realizacją 

dochodów budżetu Państwa. Realizacja dochodów budżetowych z tej działalności skutkuje 

zwiększeniem wydatków ponoszonych na działalność szkoleniową j.s.t. co wymaga  

zwiększenia budżetu Izby.  

 

 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 


