
  

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr  19/29/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. 

 

REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr  19/29/2022 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  22 czerwca 2022 r. 
 

 

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

izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 ze zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwala, co następuje:  

 

 

 

 

 § 1 

 

W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 10/62/2004 z dnia 20 maja 

2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego izby (t.j. załącznik do Zarządzenia nr 3/2021 

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 

ustalenia tekstu jednolitego Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego), zwany dalej: 

Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany:  

 

 

1. W Rozdziale 3 Regulaminu:  

 

1) § 13 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„ 11. Członek Kolegium – sprawozdawca sporządza w systemie eNadzór uchwałę 

Kolegium wraz z uzasadnieniem z uwzględnieniem wyników głosowania. ” 

2) § 13 ust. 13 otrzymuje brzmienie:  

„ 13. Protokół z posiedzenia Kolegium po podpisaniu przez protokolanta i osobę, która 

przewodniczyła posiedzeniu Kolegium umieszczany jest w systemie eNadzór.” 

 

 

2. Szczegółowy tryb badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu 

terytorialnego będących przedmiotem nadzoru Izby, stanowiący załącznik nr 2 do 

Regulaminu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.  
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§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

    Grzegorz Czarnocki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Załącznik do zarządzenia Prezesa RIO w Opolu nr 3/2021  

  z 27 stycznia 2021 r. 

 

 

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu 

 
Przyjęty Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 10/62/2004 z dnia 20 maja 2004 r.; 

zmieniony: Uchwałą nr 23/99/2004 z dnia 9 grudnia 2004r., Uchwałą nr 2/7/2006 z dnia 30 stycznia 2006r., 

Uchwałą nr 2/15/2008 z dnia 16 stycznia 2008r., Uchwałą nr 26/74/2011 z dnia 16 listopada 2011r., Uchwałą nr 

2/5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., Uchwałą nr 1/4/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. 

 

/tekst jednolity/ 

 

Dział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Wewnętrzny regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa strukturę 

organizacyjną, zasady funkcjonowania i tryb pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu. 

2.    Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich organów i komórek  organizacyjnych    

      Izby. 

 

 § 2 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Izbie - rozumie się przez to Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

2) Kolegium - rozumie się przez to Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 

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

sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu,  

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U z 2001 r., nr 55, poz. 577; zm. z 2002 r. nr 113, poz. 

984, nr 154, poz. 1800; zm. z 2003 r. nr 149, poz. 1454),  

5) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 

lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb 

obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu 

postępowania (Dz.U. Nr 164, poz. 1747). 

 

§ 3 

 

1. Izba sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

spraw finansowych określonych w ustawie oraz dokonuje kontroli gospodarki finansowej 

i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, 

stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, 

stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym 

samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez 

nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,  

a także prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem 

i kontrolą Izby. 

2. Izba opracowuje raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. 



2 

 

3. Izba działa na postawie ustawy, rozporządzeń i niniejszego regulaminu. 

 

§ 4  

 

1. Terytorialny zasięg działania Izby obejmuje województwo opolskie. 

2. Siedzibą Izby jest miasto Opole. 

 

Dział II 

 

Postanowienia szczegółowe 

 

Rozdział 1  

 

§ 5 

 

W ramach Izby działają: 

1. Prezes Izby i jego zastępca. 

2. Kolegium Izby jako organ Izby. 

3. Składy Orzekające. 

4. Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień skarbników gmin o dokonaniu 

kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zwana dalej Komisją do spraw 

kontrasygnat – powoływana w trybie określonym w § 21 niniejszego regulaminu. 

5. Jednostki organizacyjne Izby: 

1)  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej, 

 2) Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, 

 3) Biuro Izby, 

 4) Samodzielne stanowiska przewidziane w strukturze organizacyjnej Izby. 

 

§ 6 

 

Strukturę organizacyjną Izby przedstawia schemat struktury funkcjonalnej i podporządkowania 

służbowego wraz z ustalonymi dla tej struktury symbolami literowymi stanowiący załącznik nr 

1 do regulaminu. 

 

Rozdział 2 

  

Prezes Izby 

 

§ 8 

 

1. Prezes kieruje pracami (lub działalnością) Izby, a w szczególności:  

1) reprezentuje izbę na zewnątrz, 

2) jest przełożonym pracowników Izby, 

3) przedkłada, po przyjęciu przez Kolegium Izby, ministrowi właściwemu do spraw 

administracji publicznej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie 

z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby, w terminie do końca 

pierwszego kwartału roku następującego po roku objętym sprawozdaniem, 

4) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Izby, 

5) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o powołanie i o odwołanie zastępcy 

prezesa oraz o powołanie, odwołanie lub zmianę charakteru zatrudnienia członka 

Kolegium, 

6) występuje do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie liczby członków Kolegium, 
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7) wyznacza składy orzekające i ich przewodniczących, 

8) ogłasza konkurs na stanowisko członka Kolegium, 

9) zwołuje posiedzenia Kolegium Izby, 

10) powołuje, spośród członków Kolegium, komisję do rozpatrywania spraw, o których 

mowa w art. 13 pkt 9, oraz wyznacza jej przewodniczącego, 

11) przekazuje informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych 

dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych organom dokonującym 

podziału tych środków, 

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. 

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. 

3. Prezes w formie pisemnej może upoważnić pracowników Izby do załatwiania określonych 

spraw w jego imieniu. 

4. Prezes Izby jest bezpośrednim przełożony: 

- członków Kolegium,  

- naczelników wydziałów, 

- kierownika biura i głównego księgowego, 

- radcy prawnego. 

5.   Prezes Izby nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy: 

1) na podstawie powołania - z etatowymi członkami Kolegium Izby, 

2) na podstawie umowy o pracę - z pozostałymi pracownikami Izby. 

6.  Prezes Izby dokonuje, w imieniu Izby, czynności z zakresu prawa pracy wobec zastępcy 

prezesa Izby, etatowych członków Kolegium oraz pozostałych pracowników Izby. 

 

§ 9 

 

Zastępca Prezesa: 

1)  kieruje działalnością Izby w czasie nieobecności Prezesa (wykonując zadania i kompetencje    

 Prezesa z wyłączeniem zatrudniania i zwalniania pracowników Izby), 

2) nadzoruje bezpośrednio stanowisko koordynatora do spraw dostępności, 

3) wykonuje inne zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Prezesa. 

 

§ 10 

 

Obsługę Gabinetu Prezesa prowadzi sekretariat Izby. 

Do zadań sekretariatu w zakresie obsługi Gabinetu Prezesa należy w szczególności: 

 

– prowadzenie spraw dotyczących współpracy RIO z zagranicą, jednostkami administracji 

państwowej i samorządowej oraz z pozostałymi regionalnymi izbami obrachunkowymi 

i Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych,  

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej narad Prezesa Izby z kierownictwem Izby, 

– przyjmowanie korespondencji, jej rejestracja i rozdział na poszczególne komórki 

organizacyjne zgodnie z dekretacją Prezesa Izby lub Zastępcy Prezesa, 

– przygotowanie i wysyłka korespondencji, 

– prowadzenie rejestru spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz koordynowanie ich 

rozpatrywania, 

– prowadzenie rejestru wniosków i decyzji dotyczących udostępniania informacji publicznej 

oraz koordynowanie ich terminowego załatwiania, 
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– obsługa poczty internetowej Izby. 

 

Rozdział 3 

 

KOLEGIUM IZBY 

 

§ 11 

 

Kolegium jest organem Izby, w skład którego wchodzą: 

− Prezes Izby jako przewodniczący Kolegium, 

− pozostali członkowie Kolegium powołani przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

 § 12 

 

1. Zakres spraw należących do właściwości Kolegium określają ustawy. 

2. Kolegium wykonuje zadania Izby działając w ustawowym składzie lub przez składy 

orzekające oraz Komisję do spraw kontrasygnaty. 

3. Kolegium Izby wybiera swojego reprezentanta do Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych. 

 

§ 13 

 

1. Kolegium odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. 

Posiedzenia Kolegium zwołuje Prezes, ustalając porządek obrad, termin i miejsce 

posiedzeń. Prezes Izby zwołuje Kolegium Izby także na pisemny wniosek co najmniej 

połowy członków Kolegium, w terminie 14 dni od daty jego złożenia. 

2. O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Kolegium i podmiot, którego sprawa 

będzie rozpatrywana.  

3.  Obecność członków Kolegium na posiedzeniu jest obowiązkowa. W przypadku niemożności    

      wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Kolegium obowiązany jest zawiadomić o tym   

      Przewodniczącego Kolegium. 

4. Obradom Kolegium przewodniczy  Prezes Izby, a w przypadku jego nieobecności - 

Zastępca Prezesa lub wyznaczony przez Prezesa członek Kolegium.  

5. Postanowienia i opinie Kolegium w sprawach objętych ustawą podejmowane są w formie 

uchwał. Stanowiska Kolegium dotyczące bieżącego funkcjonowania Izby i spraw 

organizacyjnych wyrażane są w formie uchwał lub postanowień zamieszczanych w 

protokole z posiedzenia. 

6. Uchwały Kolegium zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

1/2 liczby członków Kolegium Izby. 

7. Uchwały Kolegium podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi 

inaczej, bądź Kolegium postanowi o tajnym głosowaniu. 

8. Uchwały Kolegium zawierają: 

– oznaczenie organu podejmującego uchwałę, 

– numer kolejny uchwały, 

– datę podjęcia, 

– oznaczenie sprawy, 

– oznaczenie podmiotu, którego sprawa dotyczy, 

– powołanie podstawy prawnej,  

– rozstrzygnięcie, 

– uzasadnienie faktyczne i prawne, 

– pouczenie o przewidzianych prawem środkach odwoławczych, 

– podpis osoby, która przewodniczyła posiedzeniu Kolegium. 



5 

 

 

9. Z przebiegu posiedzenia Kolegium sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

– oznaczenie organu Izby, 

– numer kolejny posiedzenia, 

– datę, 

– skład Kolegium, 

– oznaczenie przedmiotu obrad i przebiegu posiedzenia, 

– treść podejmowanych uchwał, 

– wyniki głosowania, 

– podpis: protokolanta i przewodniczącego obrad. 

10. Szczegółowy tryb badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu  

terytorialnego będących przedmiotem nadzoru Izby, wykonywanego przez  członków 

Kolegium określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

11. Członek Kolegium – sprawozdawca sporządza w systemie eNadzór uchwałę Kolegium 

wraz z uzasadnieniem  z uwzględnieniem wyników głosowania. 

12. Protokół z posiedzenia Kolegium sporządza pracownik ds. obsługi Kolegium lub osoba 

wyznaczona przez Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń. 

13. Protokół z posiedzenia Kolegium po podpisaniu przez protokolanta i osobę, która 

przewodniczyła posiedzeniu Kolegium umieszczany jest w systemie eNadzór.  

 

 

Rozdział 4 

 

§§ 14 – 17 

 

(Skreślony) 

 

Rozdział 5 

 

SKŁADY ORZEKAJĄCE 

 

§ 18 

 

W Izbie działają składy orzekające wyznaczone przez Prezesa Izby w drodze zarządzenia 

wewnętrznego wraz z wyznaczeniem ich przewodniczących, do właściwości których należą 

zadania określone w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych i w odrębnych przepisach.  

 

§ 19 

 

1. Składy orzekające obradują na posiedzeniach, które mogą odbywać się także poza siedzibą 

Izby. 

2.   Miejsce i termin posiedzenia oraz tryb pracy składu orzekającego określa przewodniczący   

      tego składu. 

3. Z posiedzeń składu orzekającego sporządza się protokół. 

4. Opinie w sprawie wraz z uzasadnieniem, skład orzekający wydaje w formie uchwały w 

terminach wynikających z ustaw lub określonych w uregulowaniach wewnętrznych Izby.  

Uchwały zapadają większością głosów. 

5. Do uchwał składów orzekających oraz protokołu posiedzeń składów stosuje się 

odpowiednio § 13 pkt 8 i 9 regulaminu. 

6. Uchwały składu orzekającego podpisuje przewodniczący składu. 

7.   Składy orzekające wykonując swoje zadania opiniodawcze przekazują do WIAS informację         
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o faktach noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych na podstawie 

danych zawartych w sprawozdaniach. WIAS w oparciu o przekazane informacje 

przygotowuje wystąpienie do kierownika jednostki o złożenie wyjaśnień i wskazanie osób 

odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

 

 

Rozdział 6 

 

KOMISJA DO SPRAW  KONTRASYGNAT 

 

§ 20 

 

Prezes Izby, w drodze zarządzenia wewnętrznego powołuje komisję do rozpatrzenia spraw 

dotyczących powiadomienia przez skarbnika o przypadku dokonania kontrasygnaty na pisemne 

polecenie zwierzchnika, wyznaczając jej przewodniczącego. Komisję powołuje się w składzie 

co najmniej trzyosobowym spośród  członków Kolegium. 

 

§ 21 

 

1. Komisja rozpatrując sprawę, w której skarbnik jednostki samorządu terytorialnego dokonał 

kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, bada pod względem zgodności z 

prawem czynność będącą przedmiotem powiadomienia. 

2. Ostateczne rozpatrzenie sprawy może być poprzedzone przeprowadzeniem kontroli 

doraźnej. Z wnioskiem o przeprowadzenie takiej kontroli przewodniczący Komisji 

występuje do Prezesa Izby. 

3. Komisja rozstrzyga o naruszeniu prawa, podejmując uchwałę w terminie określonym w 

zarządzeniu o powołaniu komisji.  

4. Do postępowania przed Komisją i podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania przed Kolegium. 

5. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji, określa termin i porządek obrad.  

6. Do uchwał i posiedzeń Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące 

Kolegium Izby określone w § 13 pkt 8 i 9 regulaminu. 

7. (Skreślony). 

 

 

Rozdział 7 

 

WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ 

 

§ 22 

 

1. Pracę wydziału organizuje i nadzoruje Naczelnik wydziału, a w szczególności: 

− wyznacza inspektorów do realizacji kontroli zgodnie z zatwierdzonym na Kolegium 

Izby planem kontroli,  

− czuwa nad prawidłowym przebiegiem prowadzenia kontroli i realizacją planu, 

− uczestniczy w razie potrzeby w organizowanych naradach pokontrolnych w jednostce 

kontrolowanej, 

− wyznacza terminy zakończenia kontroli i wstępnie akceptuje wnioski o ich 

przedłużeniu, 

− przekazuje jednostce kontrolowanej w ustawowym terminie, podpisane przez prezesa 

Izby wystąpienia pokontrolne. 
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2. Zastępca naczelnika wydziału wykonuje zadania i kompetencje określone w zakresie 

czynności i zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności.  

3. Naczelnik wydziału jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału 

z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Prezesa Izby. 

4. Zadania wydziału realizowane są przez: 

- Głównego Inspektora kontroli, 

- inspektorów do spraw kontroli gospodarki finansowej, którzy wykonują zadania 

kontrolne Izby. 

5. Wydział Kontroli przeprowadza kontrole gospodarki finansowej, w tym realizację 

zobowiązań podatkowych i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 

związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 

związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, 

w tym samorządowych osób prawnych, innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania 

przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na 

podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.  

6. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań 

administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub 

zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, 

rzetelności i gospodarności. 
7. Do zadań Wydziału Kontroli w szczególności również należy : 

a) opracowywanie projektu planu kontroli, 
b) opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej wydziału , 

 c) współpraca w opracowywaniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego.  

8. Wydział Kontroli przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 

− kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową  jednostek samorządu terytorialnego, 

− problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach 

kontrolowanych, 

− doraźne, podejmowane w razie potrzeby, 

− sprawdzające - podejmowane w celu sprawdzenia wykonania wniosków pokontrolnych. 

9. Podstawą działalności Wydziału jest plan kontroli będący częścią ramowego planu  pracy 

Izby. 

10. Wydział wykonuje zadania określone rodzajowo w ramowym planie pracy Izby. 

11. Zadania kontrolne w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy wykonują 

inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej. 

12. Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli, opracowywania protokołów kontroli 

i wniosków pokontrolnych określa, odrębnym zarządzeniem, Prezes Izby. 

13. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia Kolegium Izby dokumenty związane 

z przeprowadzonymi kontrolami oraz przygotowuje analizy i opracowania wyników 

kontroli celem ich rozpowszechniania. 

 

Rozdział 8 

 

WYDZIAŁ INFORMACJI, ANALIZ I SZKOLEŃ 

 

§ 23 

 

1. Pracę wydziału organizuje i nadzoruje Naczelnik wydziału, a w szczególności: 

– czuwa nad prawidłową realizacją zadań określonych w ramowym planie pracy,  

– przygotowuje ramowy plan  działalności szkoleniowej,  

– dba o stworzenie warunków pracownikom Izby do nieustannego podnoszenia swych 

kwalifikacji.  
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2. Zastępca naczelnika wydziału wykonuje zadania i kompetencje określone w zakresie 

czynności i zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności.  

3. Naczelnik wydziału jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału 

z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Prezesa Izby. 

4.   Do zadań Wydziału należy w szczególności: 
1) przygotowywanie ramowego planu pracy Izby, 
2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby 

i z działalności informacyjno – szkoleniowej wydziału, 
3) przygotowywanie projektów uchwał Kolegium, o których mowa w art. 18  

ust. 1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 
4) przygotowywanie: 

a) informacji o stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych dotyczących 
naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych dla organów dokonujących 
podziału tych środków, 

b) celem przedłożenia dla Ministra właściwego do spraw administracji publicznej 
sporządzanego w odrębnym trybie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Izby, 

c) informacji dla wojewody i ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
o negatywnych opiniach o przedkładanych przez zarządy powiatów i  województw 
oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z 
wykonania budżetu, 

5) gromadzenie, kontrolowanie  pod względem formalnym i rachunkowym oraz 

przekazywanie właściwym organom sprawozdań sporządzanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego oraz inne jednostki sektora finansów publicznych w zakresie 

wynikającym z odrębnych przepisów, w tym sprawozdań z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, z operacji finansowych jednostek sektora finansów 

publicznych, z pomocy publicznej oraz zaległych należnościach z tytułu świadczeń na 

rzecz sektora finansów publicznych,  

6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę 

finansową jednostek kontrolowanych, 

7) doradztwo w zakresie objętym działalnością nadzorczą i kontrolną regionalnych izb 

obrachunkowych, 

8) (skreślony), 

9) przekazywanie i upowszechnianie  informacji wynikających z realizowanych przez Izbę 

zadań ustawowych,  

10)  współpraca w opracowywaniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego, 

11) w oparciu o posiadane informacje związane z niesporządzeniem lub nieprzekazaniem w 

terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich 

rozdysponowania przygotowuje wystąpienie do kierownika jednostki o złożenie 

wyjaśnień i wskazanie osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, 

 

12) przekazywanie do publikacji rozstrzygnięć nadzorczych (uchwał Kolegium Izby) 

dotyczących aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, 

13)  opracowywanie we współpracy z obsługą prawną wyjaśnień na wystąpienia w sprawach 

dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, w trybie ustalonym 

odrębnie zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Izby. 
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§ 24 

1. Zadania wydziału realizowane są przez następujące stanowiska pracy: 

NA I -  do spraw obsługi Kolegium Izby,  

NA II  - do spraw sprawozdawczości i analiz finansów jednostek samorządu terytorialnego, 

NA III - do spraw informacji, szkolenia i doradztwa, 

NA IV - do spraw informatyki - Informatyk Izby. 

 

2. Szczegółowy podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy  

    czynności na danym stanowisku i  odrębne zarządzenia Prezesa Izby. 

  

 

Rozdział 9 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. OBSŁUGI PRAWNEJ 

 

§ 25 

 

1. Stanowisko ds. obsługi prawnej podlega bezpośrednio Prezesowi Izby. 

2. Zadania stanowiska są realizowane w oparciu o Ustawę z dnia 6.07.1982 r. o radcach 

prawnych ( Dz. U. Nr 19, poz. 145 z późniejszymi zmianami). 

3. Do zadań stanowiska należy w szczególności: 

− opiniowanie pod względem formalno-prawnym zarządzeń wewnętrznych, umów 

cywilno - prawnych oraz innych decyzji Prezesa Izby; 

− udzielanie organom i innym pracownikom Izby opinii, porad prawnych i wyjaśnień w 

zakresie stosowania prawa; 

− prowadzenie bieżącej informacji o aktualnym stanie prawnym w zakresie działania Izby. 

 

§ 26  

(Skreślony) 

 

STANOWISKO ds. OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ I BIUROWEJ REGIONALNEJ 

KOMISJI ORZEKAJĄCEJ I RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH  

§ 26a 

1. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku podlega bezpośrednio Prezesowi. 

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 

bezpośrednio Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzecznik Dyscypliny 

Finansów Publicznych. 
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KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI 

 

§ 26b 

 

1. Pracownik, któremu powierzono funkcję koordynatora do spraw dostępności podlega 

bezpośrednio Zastępcy Prezesa. 

2. Zadania koordynatora  realizowane są w oparciu i w zakresie określonym w ustawie z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. 

Dz.U. z 2020 r., poz.1062).  

3. Obsługę administracyjno-organizacyjną związaną z realizacją zadań koordynatora do 

spraw dostępności zapewnia Biuro Izby. 

 

 

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 

 

§ 26c 

 

1. Pracownik, któremu powierzono funkcje pełnomocnika do spraw ochrony informacji 

niejawnych podlega bezpośrednio Prezesowi Izby. 

2. Zadania pełnomocnika realizowane są w oparciu i w zakresie określonym w ustawie z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 742 z 

późn. zm.).  

3. Obsługę administracyjno-organizacyjną związaną z realizacją zadań pełnomocnika do 

spraw ochrony informacji niejawnych zapewnia Biuro Izby.  

 

Rozdział 10 

 

BIURO IZBY 

 

§ 27 

 

1. Pracę Biura organizuje i nadzoruje Kierownik Biura - Główny Księgowy, 

a w szczególności: 

− dba o zabezpieczenia siedziby Izby stwarzając optymalne warunki pracy,  

− czuwa nad prawidłową realizacją budżetu Izby oraz środka specjalnego, 

− organizuje obsługę techniczno - organizacyjną wszystkich komórek organizacyjnych 

Izby,  

− z upoważnienia Prezesa odpowiada za prawidłowe prowadzenie rachunkowości 

budżetowej,  

− współpracuje z naczelnikiem WIAS w zakresie opracowania projektu budżetu Izby.  

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego regulują odrębne przepisy 

i zarządzenia wewnętrzne Prezesa Izby.  

3. Kierownik Biura jest bezpośrednim przełożonym pracowników biura z wyłączeniem spraw 

zastrzeżonych dla Prezesa Izby. 

4. Biuro Izby zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Izby, a w szczególności należą 

do niego sprawy: 

- organizacji pracy, 

- kadrowe pracowników Izby, 

- płacowe pracowników Izby, ubezpieczeń społecznych oraz wszelkich spraw 

związanych z ich rozliczaniem, 

- bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- obsługi kancelaryjnej i sekretariatu Izby, 

- prowadzenia ewidencji podstawowego zbioru zarządzeń Prezesa, 

- prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi kasowej Izby, 

- prowadzenia archiwum Izby, 

- administrowania majątkiem Izby, 

- gospodarcze i zaopatrzeniowe, 

- socjalno – bytowe pracowników Izby, 

- ochrony danych osobowych oraz zapewnienia środków technicznych do ochrony 

danych osobowych. 

5. Zadania Biura realizowane są przez następujące stanowiska pracy: 

NB   I   -  stanowisko pracy do spraw kadr, socjalno – bytowych i organizacyjnych,  

NB  II  -  stanowisko do spraw płac, ubezpieczeń społecznych, podatkowych i rozliczeń    

finansowych, archiwum zakładowego 

NB   III -  stanowisko pracy do spraw administracyjno – gospodarczych, 

NB   IV  -  stanowisko pracy do spraw księgowych. 

 

Szczegółowe obowiązki w zakresie ww. spraw określają zakresy czynności i odrębne 

zarządzenia Prezesa Izby. 

 

Dział III 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 28 

 

Zasady obiegu dokumentacji, podpisywania pism oraz wykonywania czynności kancelaryjnych 

określa Prezes Izby odrębnym zarządzeniem, wprowadzającym  Instrukcję Kancelaryjną 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 

§ 28a 

 

Procedury kontroli zarządczej, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz. 1240 ze zm.), osoby odpowiedzialne  

za koordynację funkcjonowanie, ocenę kontroli zarządczej w Izbie oraz organizację procesu 

zarządzania ryzykiem określa Prezes Izby odrębnym  zarządzeniem.  

 

§ 29 

 

Naczelnicy wydziałów i Kierownik biura ustalą: 

- podział zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników Izby,  

- rzeczowy wykaz akt w powiązaniu z zakresami czynności pracowników Izby. 

 

§ 30 

 

Zasady porządku i dyscypliny pracy w Izbie określa Regulamin Pracy. 

 

 

§ 30a 

 

Zasady wynagradzania i przyznawania dodatków służbowych oraz kontrolerskich regulują 

odrębne przepisy i zarządzenia wewnętrzne Prezesa Izby. 
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§ 31 

 

Zarządzenia wewnętrzne, informacje i zawiadomienia podawane są do wiadomości 

pracownikom w formie pisemnej bądź w drodze komunikatów przekazywanych obiegiem. 

 

§ 32 

 

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

2. Wykładnia postanowień niniejszego regulaminu należy do Kolegium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Szczegółowy tryb badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu 

terytorialnego będących przedmiotem nadzoru Izby 

 

§ 1 

 

1. Uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: 

 

• procedury uchwalania budżetu i jego zmian,    

• budżetu i jego zmian, 

• zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki 

samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek, 

• zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

• podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy  Ordynacja 

podatkowa,    

• absolutorium,    

• wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian 

 

badają członkowie Kolegium Izby, zgodnie z aktualnym zakresem nadzoru podmiotowego 

poszczególnych członków Kolegium, ustalanym przez Prezesa Izby. 

 

2. Uchwały i zarządzenia, o których mowa w ust. 1 przekazywane są poprzez system eNadzór  

do badania w zakresie ich zgodności z prawem poszczególnym członkom Kolegium Izby. 

 

3. W Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń dokonuje się: 

 

• sprawdzenia, czy kwoty rozdysponowanych rezerw nie przekraczają wielkości ujętych 

w budżecie, 

• wprowadzenia do systemu informatycznego Izby wielkości dochodów i wydatków 

(z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe), 

przychodów i rozchodów ogółem z uchwał budżetowych oraz danych 

z  uchwał/zarządzeń zmieniających budżet mających wpływ na jego wielkość, 

• sprawdzenia zgodności kwot wprowadzanych do budżetu nadwyżek budżetowych 

i wolnych środków z danymi ze sprawozdań, 

• sprawdzenia zgodności wielkości ogółem dochodów, wydatków, przychodów 

i  rozchodów ujętych w wieloletnich prognozach finansowych z wielkościami w 

budżetach jst. 

 

§ 2 

 

1. Członkowie Kolegium badają przekazane uchwały oraz zarządzenia w terminie do 30 dni 

od daty ich wpływu do Izby. Przebieg badania należy udokumentować w systemie eNadzór.  

 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa wymagającego podjęcia rozstrzygnięcia przez 

Kolegium, członek Kolegium badający uchwałę lub zarządzenie przygotowuje wraz z 

pracownikiem Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń w systemie eNadzór zawiadomienie 

o toczącym się postępowaniu nadzorczym, które zawiera informację o stwierdzeniu 

naruszenia prawa oraz informację o terminie i miejscu posiedzenia Kolegium. 

Zawiadomienie przekazywane jest do właściwych organów jednostek samorządu 

terytorialnego, których sprawa będzie przedmiotem posiedzenia Kolegium.  
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3. Członek Kolegium przygotowuje w systemie eNadzór  projekt rozstrzygnięcia nadzorczego 

na najbliższe posiedzenie Kolegium z  uwzględnieniem terminu umożliwiającego podjęcie 

rozstrzygnięcia nadzorczego przez Kolegium Izby.  

 

4. W przypadku niedopatrzenia się przez członka Kolegium naruszenia prawa w badanych 

uchwałach lub zarządzeniach, członek Kolegium przekazuje je w systemie eNadzór na  

posiedzenie Kolegium celem przyjęcia ich przez Kolegium jako akty, w których nie 

dopatrzono się naruszenia prawa. 

 

5. W przypadkach uchwał i zarządzeń nietypowych oraz w sprawach niejednoznacznych co 

do zgodności z prawem badanej uchwały lub zarządzenia, członek Kolegium przekazuje  

materiały dotyczące sprawy wraz ze swoim poglądem w tym zakresie, na najbliższe 

posiedzenie Kolegium celem zajęcia przez nie stanowiska. 

 

§ 3 

 

W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego przez Kolegium Izby, pracownik do spraw 

obsługi Kolegium w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń przygotowuje w systemie eNadzór 

do wysyłki dla właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego rozstrzygnięcie 

Kolegium. 

 

§ 4 

 

W przypadku skarg organów jst  na rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegium Izby składanych do 

sądów administracyjnych oraz w przypadku konieczności złożenia skargi na uchwałę organów 

jst  przez Izbę, Kolegium podejmuje stosowne decyzje w tych sprawach na posiedzeniu 

zwołanym przez Prezesa Izby. 
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