
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  2/15/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Izby 

 

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

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

poz. 984, nr 154, poz. 1800; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. DzU nr 273, poz. 2703; 

zm 2005 DzU nr 14, poz. 196; nr 64, poz. 565; nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 

20 maja 2004 r. – tekst jednolity - załącznik do Zarządzenia nr 2/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r. 

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie ustalenia tekstu jednolitego 

Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 

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

grudnia 2004 r. oraz Uchwałą nr 2/7/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r., wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3) ustalanie w terminie do 30 kwietnia roku budżetowego, budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego w przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego w zakresie wynikającym z 

odrębnych przepisów”, 

 

2) w § 22 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

  

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

inspektorzy do spraw kontroli gospodarki finansowej.” 

 

3) w § 23  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

− czuwa nad prawidłową realizacją zadań określonych rodzajowo w ramowym planie pracy,  

− przygotowuje plan działalności informacyjno – szkoleniowej finansowanej  z rachunku 

dochodów własnych oraz propozycje do kalkulacji dochodów z tej działalności i wydatków 

nimi finansowanych,  

− dba o stworzenie warunków pracownikom Izby do nieustannego podnoszenia swych 

kwalifikacji.” 
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b) w ust. 4 pkt 5, 7 i 9 otrzymuje brzmienie: 

−−−− „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 o zaległych należnościach z tytułu świadczeń na 

rzecz sektora finansów publicznych.”, 

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

obrachunkowych.”, 

−−−− „9) przekazywanie i upowszechnianie informacji wynikających z realizowanych przez 

Izbę zadań ustawowych.”. 

 

c) skreśla się pkt 8 ust. 4 regulaminu. 

 

4) w § 26 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 

 „3. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych składa do Prezesa Izby wniosek o wyznaczenie  

kierownika kancelarii tajnej, do którego obowiązków w szczególności należy: 

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów; 

2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym; 

3) egzekwowanie zwrotu dokumentów; 

4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii 

oraz jednostce organizacyjnej; 

5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami; 

6) wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.” 

 

5) załącznik nr 1 do regulaminu „Schemat organizacyjny RIO w Opolu” otrzymuje brzmienie   

    jak zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,  

 

6) w załączniku nr 2 do Regulaminu § 2 otrzymują brzmienie: 

 

„§ 2  

 

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

daty wpływu uchwały do Izby, co zostaje potwierdzone stosowną adnotacją członka Kolegium 

na badanej uchwale lub zarządzeniu.   

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa wymagającego podjęcia rozstrzygnięcia przez 

Kolegium, członek Kolegium badający uchwałę lub zarządzenie przygotowuje informację o 

stwierdzeniu naruszenia prawa oraz projekt rozstrzygnięcia nadzorczego na najbliższe 

posiedzenie Kolegium z uwzględnieniem terminu umożliwiającego podjęcie rozstrzygnięcia 

nadzorczego przez Kolegium Izby.  

3. Na podstawie informacji członka Kolegium, Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń 

przygotowuje zawiadomienie do właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego, 

których sprawa będzie przedmiotem posiedzenia o terminie i miejscu posiedzenia Kolegium 

najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem. 

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

uchwałach lub zarządzeniach, członek Kolegium ujmuje je na listach uchwał i zarządzeń w 

których nie dopatrzono się naruszenia prawa celem przedłożenia ich na najbliższym 
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posiedzeniu Kolegium. W przypadku uchwał budżetowych niezależnie od ujęcia ich na liście, 

członek Kolegium dokonuje stosownych zapisów w arkuszu oceny uchwały budżetowej. Wzór 

arkusza oraz listy ustalany jest w odrębnym trybie. Arkusze oceny uchwały budżetowej oraz 

listy wraz z uchwałami i zarządzeniami przekazywane są do  Wydziału Informacji, Analiz i 

Szkoleń, gdzie wyniki badań odnotowywane są w stosownym rejestrze.   

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

zgodności z prawem badanej uchwały lub zarządzenia, członek Kolegium przekazuje sprawę na 

najbliższe posiedzenie Kolegium celem zajęcia przez nie stanowiska.”  

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 2 stycznia 2008 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 


