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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU 

Uchwała nr 18/26/2022

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu na 2023 r.

 Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tj. – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu 

uchwala, co następuje

§ 1

Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w budżecie 
na 2023 r. należy uwzględnić sfinansowanie:

1.  Wzrostu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Izb (§ 4010, 
§ 4110, § 4120 ) do 25%, w stosunku do planu na 2022 r., do wysokości 4 639 000 zł, z tego 

-  na sfinansowanie wydatków na wypłaty dla 11 pracowników jednostki nagród jubileuszowych 
w łącznej wysokości  91 000 zł,

- na sfinansowanie wydatków na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 48 000 zł,

2. Wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) w wysokości 
  247 000 zł, 

3.  Wzrostu wydatków bieżących w porównaniu do budżetu na 2022 r. o 30% do wysokości 
       1 259 000 zł, co stanowi wzrost o kwotę 291 000 zł,

4.   Wydatków bieżących na niezbędne remonty (§ 4270) w wysokości 50 000 zł,

5.   Wydatków na zadania związane z organizacją działalności szkoleniowej na rzecz JST (§ 4000)           
w wysokości 60 000 zł,

6.  Wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w łącznej wysokości 378 000 zł, na które 
składają się wydatki związane: z działalnością regionalnych komisji orzekających w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy regionalnych izbach obrachunkowych oraz 
rzeczników i zastępców rzeczników dyscypliny finansów publicznych właściwych dla ww. 
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komisji orzekających w wysokości 222 000 zł, wydatki na ryczałtowe wynagrodzenia dla 4 
pozaetatowych członków Kolegium Izby oraz na pozostałe umowy - zlecenia w wysokości 
156 000 zł,

7.   Wydatków na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych do wysokości 14 000 zł.

§ 2

W budżecie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 2023 roku należy również uwzględnić:

1.  Wydatki majątkowe na zadania pn. „Modernizacja systemu klimatyzacji w Regionalnej Izbie           
Obrachunkowej w Opolu” w wysokości 80 000 zł.

2.  Wydatki na realizację zadań Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w wysokości         
10 000 zł.

§ 3

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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przy planowaniu budżetu na 2023 r. największy wzrost wydatków w wysokości 712 000 zł 
konieczny jest w grupie wynagrodzeń osobowych pracowników. Jest to niezbędne dla utrzymania 
w Izbie wysoko wykwalifikowanej kadry i podniesienia statusu finansowego pracowników, 
ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu od lat zmaga się z problemem rezygnacji z pracy 
doświadczonej kadry w szczególności w grupie inspektorów kontroli. W limicie wynagrodzeń na 
2023 r. uwzględniono również wydatki na nagrody jubileuszowe dla 11 uprawnionych pracowników, 
które stanowić będą kwotę 91 000 zł.

Wynagrodzenia należące do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - określono 
 w wysokości 247 000 zł i stanowią one wielkość 8,5% wynagrodzeń osobowych zaplanowanych 
w 2022 r. 

W związku z § 5 ust. 1 pkt 3) lit. c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 
2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu 
ustawy budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 183, z późn. zm.) przy opracowaniu projektu planu 
jednostki na dany rok budżetowy, wydatki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie są wcześniej planowane, gdyż zostają one ujęte 
w ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia. W związku z tym, brak możliwości 
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zatrudnienia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu odpowiedniej liczby osób 
niepełnosprawnych w stosunku do ogólnego zatrudnienia skutkuje koniecznością dokonywania 
comiesięcznych wpłat na PFRON, zatem wnioskuje się o zabezpieczenie w budżecie 2023 r. 
środków na ten cel w wysokości 48 000 zł.

W związku ze wzrostem wynagrodzeń na 2023 r. należy założyć także zwiększone wydatki na 
pochodne od wynagrodzeń w następujących kwotach:
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 624 000 zł,
- § 4120 – składki na fundusz pracy                  – 96 000 zł. 

Wnioskuje się o wzrost wydatków bieżących o 30%, tj. o kwotę 291 000 zł, co jest konieczne 
dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz realizacji jej ustawowych zadań. Biorąc pod uwagę 
bieżący ciągły wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej, znaczny wzrost kosztów materiałów 
biurowych, eksploatacyjnych, wzrost cen paliw, kosztów podróży służbowych oraz organizacji 
szkoleń na rzecz JST, zwiększenie środków w 2023 roku na sfinansowanie obligatoryjnych 
wydatków jest niezbędne dla zachowania wysokich standardów podstawowej działalności kontrolnej, 
nadzorczej, analitycznej i szkoleniowej. 

Wnioskuje się o zabezpieczenie wydatków na przeprowadzenie niezbędnych remontów 
w wysokości 50 000 zł. W najbliższym okresie, z uwagi na znaczną eksploatację budynku, niezbędne 
będzie malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładzin. 

W budżecie roku 2023 r. niezbędne jest również zabezpieczenie wydatków dotyczących 
wynagrodzeń bezosobowych. Wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę do naliczenia wynagrodzeń członków regionalnej 
komisji orzekającej, rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz jego zastępców właściwych dla 
ww. komisji orzekającej powinien zostać uwzględniony w przyznanym przez dysponenta limicie 
wydatków  na 2023 rok w wysokości 222 000 zł. Ponadto wnioskuje się o zabezpieczenie wydatków 
dla pozaetatowych członków kolegium oraz na pozostałe umowy – zlecenia w wysokości 156 000 zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących, które obejmują m.in. świadczenia na rzecz osób 
fizycznych wnioskuje się o ich wzrost do wysokości 14 000 zł.

Wnioskuje się również o przyznanie w 2023 r. dodatkowych środków w wysokości 80 000 zł, 
które w ramach działalności inwestycyjnej zostaną przeznaczone na zakup i montaż nowoczesnych 
urządzeń klimatyzacyjnych. Ponadto należy uwzględnić wydatki na realizację zadań Krajowej Rady 
Regionalnych Izb Obrachunkowych w wysokości 10 000 zł. Wnioskowana kwota zostanie 
przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów uczestnictwa Prezesa RIO w Opolu jako 
członka Prezydium w konferencjach, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz 
w spotkaniach i szkoleniach, w których KR RIO jest częstym uczestnikiem, a także materiałów 
biurowych oraz kosztów usług ponoszonych w związku z funkcjonowaniem KR RIO.

Przewodniczący Kolegium

 Grzegorz Czarnocki
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Załącznik do Uchwały Kolegium nr 18/26/2022 r.
z dnia 15 czerwca 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie proponowanych założeń finansowych do projektu budżetu na 2023 r. 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

WzrostL.p. §/treść Plan finansowy wg 
ustawy budżetowej na 

2022 r. 
% zł

Projekt na 2023 r.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. §3020 12 000,00 13,50% 2 000,00 14 000,00

2. §3030  -

I.
Razem świadczenia na rzecz osób 

fizycznych
12 000,00 2 000,00  14 000,00 

1. §4010, w tym: 2 912 000,00 X 760 000,00 3 672 000,00

1.1. wynagrodzenia 2 848 000,00 25,00% 712 000,00 3 560 000,00

1.2. odprawy emerytalne X X X  - 

1.3. nagrody jubileuszowe  91 000,00

1.4.
środki na zabezpieczenie wzrostu 

wysokości min. wynagrodzenia*
X X X -

1.5. PFRON X X 48 000,00 48 000,00

2.
§4040 (8,5% z planu roku poprzedniego 

na § 4010)
228 000,00 8,33% 19 000,00 247 000,00

II. Razem wynagrodzenia 3 140 000,00 779 000,00 3 919 000,00

1. §4110 518 000,00 20,46% 106 000,00 624 000,00

2. §4120 79 000,00 21,52% 17 000,00 96 000,00

III. Razem pochodne od wynagr. 597 000,0 123 000,00 720 000,00

Razem II+III 3 737 000,00  902 000,00 4 639 000,00

IV. Wydatki bieżące 968 000,00 30,00%  291 000,00 1 259 000,00

w tym: 

wydatki remontowe X X 50 000,00

wydatki związane z RKO i RDFP (§4170) X X 222 000,00

pozostałe wydatki w §4170 X X 156 000,00

wydatki na działalność szkoleniową na 

rzecz JST
60 000,00

V. Wydatki majątkowe - - -
§ 6060 -

nazwa zadania: ….................... 

§ 6069 -

nazwa zadania: ….................... 

§ 6050 -
nazwa zadania: ….................... 

§6059  - 

nazwa zadania: ….................... 

VI. Ogółem (I+II+III+IV+V)  4 717 000,00  1 195 000,00 5 912 000,00

VII.
Dodatkowe zapotrzebowanie na 2023 r., 

w tym:
X X X 80 000,00

na wydatki bieżące ogółem X X X

§ …..... X X X

na wydatki majątkowe ogółem X X X

§6050 X X X 80 000,00
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nazwa zadania

Modernizacja systemu klimatyzacji w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
80 000,00

§6060 X X X 

nazwa zadania …..........

VII. Ogółem (VI+VII) X X X 5 992 000,00

IX. Wydatki na zadania KRRIO X X X 10 000,00
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